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Nowy rok 
szkolny. 
Rewolucji 
nie będzie
Rozmowa z Bernardem Muchą, 
Burmistrzem Nasielska

Rewolucyjne zmiany oświatowe 
w Nasielsku szykują się również 
w systemie zarządzania szkołami. 
Nastąpią zmiany w działalności 
Zespołu Ekonomiczno-Administra-
cyjnego Szkół? A może likwidacja 
ZEAS-u? Jaka instytucja przejęłaby 
wówczas obsługę jednostek oświa-
towych podlegających Gminie?

Nie podzielam stwierdzenia, że szy-
kują się rewolucyjne zmiany w sys-
temie zarządzania szkołami. Jesteśmy 
w trakcie analizowania dwóch wa-
riantów zarządzania oświatą. Obecny, 
który funkcjonuje za pomocą Zespo-
łu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół i Przedszkoli oraz drugi wariant, 
w którym każda szkoła prowadziłaby 
samodzielną gospodarkę finansową 
– w oparciu o budżet uchwalony przez 
Radę Miejską, za którą odpowiadałby 
dyrektor. Ta wersja, która będzie bar-
dziej korzystna i da gwarancję spraw-
nego zarządzania, będzie wzięta pod 
uwagę przy opracowaniu budżetu na 
2008 rok.

R E K L A M A

Dożynki parafialne, Cieksyn 19 sierpnia 2007
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Komisariat Policji w Nasielsku, 
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07

Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk
998 

Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46

Zarząd Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej

tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku, 
ul. Sportowa 2

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie, 
ul. Sportowa 5

tel. (023) 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47, 
tel. (023) 691–25–14

NZOZ TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A, 

tel./fax (023) 693–20–02

SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5, 
tel. (023) 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień 
w Nasielsku, ul. Warszawska 50 

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku, 
ul. Elektronowa 3

tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku, 
ul. Warszawska 26

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Elektronowa 3

tel. (023) 693–30–03

Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego

tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury, 
ul. Kościuszki 12

tel./fax (023) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku, 

ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52

Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół, 

ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25

Hala Sportowa w Nasielsku, 
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865

Stadion Miejski w Nasielsku, 
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka 
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach

tel. (023)693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku

tel. (023) 693 00 26

Obradowała Rada
W czwartek 9 sierpnia 
odbyła się XI sesja Rady 
Miejskiej. Obrady popro-
wadził Dariusz Leszczyń-
ski. Po przyjęciu przez 
radnych planu posiedze-
nia Przewodniczący Rady 
Miejskiej poinformował 
o swoich działaniach mię-
dzy sesjami. 
Następnie relację złożył Burmistrz. 
Mówił m. in. o tym, że została pod-
pisana umowa na dotacje z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych, 
w trakcie podpisywania są umo-
wy dotyczące wyposażenie sali 
gimnastycznej w Dębinkach oraz 
rozbudowy Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Starych Pieści-
rogach. Przygotowywane są także 
wyceny nieruchomości wokół 
oczyszczalni. Bernard D. Mucha 
wspomniał o tym, że Nasielsk jest 
coraz atrakcyjniejszym miejscem 
dla inwestorów. 

Wśród interpelacji i zapytań rad-
nych znalazła się prośba Mirosła-
wa Świderskiego o wyjaśnienie czy 
w Ośrodku Zdrowia funkcjonuje 
Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
Radny pytał również o to, kiedy 
znajdą się środki na wykonanie 
odcinka ul. Kwiatowej (Pniewska 
Górka).  Grzegorz Duchnowski 
w imieniu grupy mieszkańców 
ul. Płońskiej poruszył problem 
wjazdów na posesje i zaapelował 
o jego rozwiązanie. Katarzyna 
Świderska przeczytała skargę 
Krystyny Raczkowskiej dotyczącą 
konkursu na inspektora ds. oświaty, 
kultury, kultury fizycznej, zdrowia 
i polityki społecznej. Wojciech 
Krzyczkowski zapytał Burmistrza 
o to, czy spółka Nasielskie Bu-
downictwo Mieszkaniowe świad-
czy usługi transportowe. 

Następnie przystąpiono do głoso-
wania nad projektami uchwał. Przy 
7 głosach za i 8 wstrzymujących się, 
przyjęto uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie 2007 r. Natomiast 
jednogłośnie Radni zdecydowali 
o udzieleniu pomocy finansowej 
dla gminy Nowy Dwór Maz. i dla m. 
st. Warszawy oraz przyjęli uchwały: 
w sprawie określenia zakresu i for-
my informacji o przebiegu wykona-
nia budżetu Miasta i Gminy Nasielsk 
za pierwsze półrocze, w sprawie 
przyjęcia Planu 
Rozwoju Lokalnego 
Gminy Nasielsk na 
lata 2007 – 2013. 
Z d e c y d o w a n o 
również o opłatach 
za świadczenia pro-
wadzonych przez 
Gminę Przedszkoli 
Publicznych oraz 
powołano Radę 
Społeczną działającą 
przy Samodzielnym 
Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Na-
sielsku. W jej skład 
wchodzą: przewod-
niczący: Maria Ko-
walska, członkowie: 
Marek Gerasik, Piotr 
Winciunas, Elżbieta Kalinowska, 
Katarzyna Świderska, Andrzej 
Wierzchoń i Tadeusz Latkowski. 
Rada przyjęła także uchwałę doty-
czącą rozpatrzenia skargi Anastaze-
go Ostrzeniewskiego na działalność 
Burmistrza Nasielska oraz powołała 
zespół do spraw opiniowania kan-
dydatów na ławników do Sądu 
Okręgowego w Ostrołęce i Sądu 
Rejonowego w Pułtusku. W jego 
skład wchodzi Sekretarz Nasielska 
Maria Kowalska, Kierownik Wydz. 
Administracji Kontroli i Nadzoru 
Urzędu Miejskiego Marek Maluch-

nik, przedstawiciel Rady Miejskiej 
Katarzyna Świderska oraz przedsta-
wiciel Sądu Rejonowego w Pułtusku 
Agnieszka Tyska-Czarnecka.

Burmistrz udzieli ł  odpowiedzi 
na wszystkie pytania radnych. 
Zaczął od drogi w Pniewskiej 
Górce, której sprawa wyjaśni się 
około 3 września. Wtedy będzie 
znana decyzja Urzędu Mar-
szałkowskiego. Co do nowego 
stanowiska w Urzędzie Miejskim 

Bernard D. Mucha oświadczył, że 
nie musi informować radnych, 
kto wygrał konkurs na stanowisko 
inspektora czy kasjera w urzędzie. 
- Czym innym jest dyrektor 
jednostki podległej - podkreślił. 
Odniósł się również do listu pani 
K. Raczkowskiej i efektów jej pracy 
w Urzędzie Miejskim. 

Odnośnie pytania Radnego 
Krzyczkowskiego o usługi, jakie 
może świadczyć NBM Burmistrz 
powiedział, że w akcie notarialnym 
są zapisy o szerokim zakresie dzia-
łalności spółki. Może ona przejąć 

także zadania, które ma ZGKiM. 
Odpowiedzi na pytanie o wjaz-
dy na posesje przy ul. Płońskiej 
udzieliła Małgorzata Rosłońska, 
która poinformowała, że nie ma 
wystarczających środków w bu-
dżecie, które pomogłyby rozwią-
zać problem mieszkańców.

Głos zabrali także przedstawiciele 
sołectw: Cieksyn, Nowe Pieścirogi, 
Paulinowo i Pniewska Górka. Irena 
Kuch zwróciła się do władz gminy 

z prośbą o nowy przystanek au-
tobusowy w Cieksynie i worki na 
śmieci dla działkowiczów. Zenon 
Wiśniewski pytał, czy została już 
wyłoniona firma, która wykona ka-
nalizację w Pieścirogach oraz czy 
prace w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 2 zostaną zakończo-
ne w terminie. Bogdan Zawadzki, 
sołtys Paulinowa poruszył problem 
związany ze żwirownią. Barbara Ko-
sewska zwróciła się z prośbą o wy-
jaśnienie długiego oczekiwania na 
remont drogi w Pniewskiej Górce.

K.Z.

Zmiany w egzekucji
Usprawnienie postę-

powania egzeku-
cyjnego, zwiększenie 
skuteczności ściągania 
danin publicznych oraz 
wprowadzenie jasnych 
zasad odpowiedzial-
ności w stosunku do 
wszystkich uczestników 
procesu egzekucyjnego 
zakłada projekt nowych 
przepisów opracowany 
w ministerstwie finan-
sów. 

Zmienią się zasady postępowania 
egzekucyjnego w administracji. 
Rząd przyjął w tej sprawie projekt 
nowelizacji ustawy. 

Uproszczona zostanie procedura 
doręczania pism. Wprowadzono 
zasadę, że w przypadku braku 
możliwości doręczenia, wierzy-
ciel lub organ egzekucyjny będzie 

mógł opublikować w dzienniku 
o zasięgu ogólnopolskim, pu-
bliczne wezwanie do odebrania 
pisma - dwukrotnie w odstępie 
co najmniej 7 dni. Doręczenie 
będzie uważane za dokonane po 
upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 
drugiego wezwania. 

Projekt nowelizacj i  usprawnia 
także prowadzenie egzekucj i 
z majątku wspólnego małżonków. 
Podstawą do prowadzenia egze-
kucji będzie tytuł wykonawczy 
wystawiony na zobowiązanego. 
Jednocześnie,  w przypadku 
wątpl iwości  co do egzekucj i , 
małżonek osoby zobowiązanej 
będzie mógł w ciągu 14 dni 
złożyć sprzeciw organowi egze-
kucyjnemu oraz skargę do sądu 
administracyjnego.

Przepisy zawierają korzystną dla 
zobowiązanych zmianę daty, od 

której liczy się czternastodniowy 
termin do wniesienia skargi na 
czynność egzekucyjną. Przyjęto, 
że początkiem biegu tego terminu 
nie będzie dzień dokonania czyn-
ności, lecz dzień powiadomienia 
danej  strony.  Wyel iminuje to 
sytuacje,  w których 14-dnio-
wy termin na wniesienie skargi 
upływał przed dniem powiado-
mienia o egzekucji. W projekcie 
określono również maksymalny, 
trzymiesięczny okres zawieszenia 
postępowania egzekucyjnego. 
Zapobiegnie to przedłużaniu się 
egzekucji. Po wyznaczonym ter-
minie następowałoby umorzenie 
całego postępowania. 

Proponowane rozwiązania ogra-
niczają ponadto kompetencje 
Ministerstwa Finansów, jeśli cho-
dzi o postępowanie egzekucyjne 
należności pieniężnych. Resort 

będzie sprawował wyłącznie 
zwierzchni  nadzór i  kontrolę 
nad przestrzeganiem przepisów 
ustawy przez wierzycieli i orga-
ny egzekucyjne. Wprowadzono 
również jednoznaczny zakres 
uprawnień dla naczelników urzę-
dów skarbowych oraz wierzycieli 
będących organami egzekucyj-
nymi. Nowelizacja ustawy zakłada 
także, że egzekucje będzie można 
wstrzymać z urzędu, na każdym 
etapie postępowania, w przypad-
ku, gdy okaże się ona gospodar-
czo nieuzasadniona. 

Ponadto nowe prawo zwiększa 
dotychczasową możliwość doko-
nania egzekucji z nieruchomości. 
Przepisy ułatwiają też współpracę 
między Polską a innymi krajami, 
jeśli chodzi o egzekucję należno-
ści pieniężnych. 

dar
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fot. M. Stamirowski

fot. D. Panasiuk
Wakacje zbliżają się do końca. 
Za kilka dni rozpoczną się lekcje. 
Panie Burmistrzu, dzieci – chodzi 
mi zwłaszcza o te ze wsi – pójdą 
czy pojadą do szkół? Pytanie być 
może banalne, ale na ostatniej se-
sji Rady Miejskiej dowiedzieliśmy 
się, że szykują się zmiany związa-
ne z dowozem dzieci do szkół. Na 
czym miałyby one polegać? O to 
pytają nas uczniowie rodziców?

Rok szkolny 2007/2008 roz-
poczyna się w dniu 3 września 
2007 roku. Dzieci ze wsi, o które 
Państwo pytacie, będą dowożone 
do szkół. Dowóz dzieci do szkół 
tak, jak w latach ubiegłych zapewni 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
w Nasielsku. Zmiany będą doty-
czyły zapewnienia opieki w czasie 
przewozu dzieci, którą od dnia 
3 września zapewni Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych zgodnie z zawar-
tym porozumieniem.

Czy dotychczasowe rozwiąza-
nie nie sprawdziło się? Chodzi 
o usprawnienie transportu czy 
o obniżenie kosztów? 

Zapewnienie opieki przez Spół-
dzielnię Kółek Rolniczych zde-
cydowanie obniży dotychczaso-
we koszty związane z dowozem 
dzieci.  W wyniku negocjacji 
z przewoźnikiem w ramach wy-
kupywanych biletów zapewniona 
będzie opieka w czasie przewozu. 
W tej sytuacji samorząd zaoszczę-
dzi około 100.000 zł.

Jakie są dotychczaso-
we koszty przewozu 
dzieci? Czy znane są już 
skutki finansowe wpro-
wadzenia ewentualnych 
zmian?

Koszt dowozu dzieci 
do szkół w roku budże-
towym 2006 wyniósł 
527.029 zł, z czego koszt 
biletów miesięcznych dla 
uczniów to kwota 414.732 
zł, zaś koszt opieki nad 
dowożonymi uczniami to 
kwota 112.297 zł. Widać 
zatem gołym okiem, iż 
oszczędność może do-
tyczyć około 1/5 ubie-
głorocznych kosztów.

Skąd pochodzą środki na 
finansowanie dowozu 
uczniów do szkół?

Środki przeznaczone na 
zapewnienie bezpłatnego 
transportu i opieki w cza-
sie przewozu pochodzą 
z budżetu Gminy.

Do rozpoczęcia roku 
szkolnego zostało około tygodnia 
– czy od 3 września będzie już „po 
nowemu”?

Pewne rzeczy na pewno będą nowe, 
jak choćby wspomniana przeze 
mnie wcześniej zmiana dotycząca 
opieki dowożonych dzieci. Nowo-
ścią będą też mundurki, które będą 
od początku roku nosić uczniowie. 

Rewolucyjne zmiany oświatowe 
w Nasielsku szykują się również 
w systemie zarządzania szko-
łami. Nastąpią zmiany w dzia-
łalności Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Szkół? 
A może likwidacja ZEAS-u? Jaka 
instytucja przejęłaby wówczas 
obsługę jednostek oświatowych 
podlegających Gminie?

Nie podzielam stwierdzenia, że szy-
kują się rewolucyjne zmiany w sys-
temie zarządzania szkołami. Jeste-
śmy w trakcie analizowania dwóch 
wariantów zarządzania oświatą. 
Obecny, który funkcjonuje za po-
mocą Zespołu Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnego Szkół i Przedszkoli 
oraz drugi wariant, w którym każda 
szkoła prowadziłaby samodzielną 

gospodarkę finansową – w oparciu 
o budżet uchwalony przez Radę 
Miejską, za którą odpowiadałby 
dyrektor. Ta wersja, która będzie 
bardziej korzystna i da gwarancję 
sprawnego zarządzania, będzie 
wzięta pod uwagę przy opracowa-
niu budżetu na 2008 rok.
Dziękuję za rozmowę

Dariusz Panasiuk

Nowy rok szkolny. Rewolucji nie będzie
Rozmowa z Bernardem Muchą, Burmistrzem Nasielska

Dowód zaniedbania i lenistwa
- Pan tu nie stał!
- To Pani tu nie stała!
- Jak tak można, co ci urzędnicy 
wyprawiają, człowiek nie ma cza-
su, a musi godzinami wystawać 
w kolejkach!
- Żeby załatwić formalności papier-
kowe, muszę brać urlop w pracy. 
Mieszkam w Nasielsku, a pracuję 
w Warszawie. 
- Dlaczego nie można załatwić 
sprawy w sobotę?
- Cholera, jak za komuny!
- Tak jest, psia krew!

To wcale nie są rozmowy Polaków 
stojących „za mięsem” w czasach 
PRL-u. To podsłuchane przez nas 
najbardziej wymowne fragmenty 
rozmów Nasielszczan kłębiących 
się na korytarzu Urzędu Miejskie-
go. Przychodzą tu, aby w Urzędzie 
Stanu Cywilnego wymienić stare 
dowody osobiste na nowe.

Mieli na to kilka lat. Mało? Widać, że 
mało. Sprawę odkładali na ostatnią 
chwilę. Swoim zachowaniem przy-
pominają trochę studentów w czasie 
sesji egzaminacyjnej - cały semestr 
laby, a nauka dopiero w nocy po-
przedzającej egzamin.

Na niewiele się zdały telewizyjne 
spoty nawołujące do wymiany 
dowodów, kampania informacyjna 
w radiu, w prasie – pisaliśmy o tym 
już dawno na łamach „Życia Na-

sielska”. Ludzie swoje – „spokojnie, 
zdąży się”. No i jest pasztet – ner-
wówka i wielogodzinne wyczeki-
wanie w kolejkach. Nic dziwnego, 
że ludzie są oburzeni – ale czy nie 
na własną prośbę?

Wymiana starych dowodów osobi-
stych (zielone książeczki) na nowe 
dowody plastikowe, przypomina-
jące karty kredytowe, trwa już od 
2001 roku. Proces ten kończy się 
31 grudnia 2007 r., co oznacza, że 
od 1 stycznia 2008 r. stare książeczki 
stracą ważność. 

Wszyscy ci, którzy nie wymienią 
do tego czasu starych dowodów na 
nowe, znajdą się w trudnej sytuacji. 
Bardzo skomplikują sobie życie, po-
nieważ nie będą mogli m.in.: załatwić 
formalności w urzędach, odebrać 
listu poleconego na poczcie, wziąć 
kredytu bankowego, sprzedać lub 
kupić mieszkania, itp. 

Jak dotąd, około 8 milionów Po-
laków nie wymieniło dowodów. 
Zmiana dokumentu kosztuje 30 
złotych. 

Termin i sposób załatwienia.

Wniosek o wydanie dowodu 
osobistego składa się osobiście.
osoby małoletnie, które ukoń-
czyły 13 rok życia w obecności 
rodzica/opiekuna prawnego
osoby małoletnie, które nie 
ukończyły 13 roku życia składają 

wniosek w obecności
obojga rodziców/
opiekunów prawnych 

Wniosek wypełnia 
i podpisuje wniosko-
dawca.

W przypadku mało-
letniego lub osoby 
niepełnosprawnej, 
która nie może złożyć 
podpisu, wniosko-
dawca oraz opiekun 
prawny lub przedsta-
wiciel ustawowy składa 
stosowne oświadczenie 
o niemożności złożenia 
podpisu. 

W obecności intere-
santa, pracownik sporządza formu-
larz (druk ścisłego zarachowania) za-
wierający w części A dane osobowe, 
zdjęcie, termin ważności dowodu 
osobistego, pieczęć wystawcy oraz 
podpis osoby upoważnionej do 
sporządzania formularza a w części 
B potwierdzenie złożenia wnio-
sku oraz termin odbioru dowodu 
osobistego. Część B otrzymuje 
wnioskodawca. Dokument ten sta-
nowi podstawę do odbioru dowodu 
osobistego. 

Wnioskodawca potwierdza zgod-
ność danych osobowych zawartych 
w części A formularza własnoręcz-
nym podpisem 

Dowód osobisty odbiera się oso-
biście 

Przy odbiorze wnioskodawca zwra-
ca część B formularza, na którym 
potwierdza odbiór dowodu oso-
bistego (w przypadku zagubienia 
części B formularza, wnioskodawca 
składa stosowne oświadczenie, na 
którym potwierdza odbiór dowodu 
osobistego).

Przy odbiorze nowego dowodu 
osobistego dotychczasowy do-
wód unieważnia się przez odcięcie 
lewego rogu o powierzchni co 
najmniej 1 cm2 i zwraca z urzędu 
wnioskodawcy.

Cudzoziemiec, który nabył oby-
watelstwo polskie, przy odbiorze 

dowodu osobistego zwraca doku-
ment potwierdzający legalność jego 
pobytu na terytorium RP.

Termin załatwienia sprawy:

trzydzieści dni od daty złożenia wnio-
sku w szczególnych przypadkach ww. 
termin może być krótszy lub dłuższy 

Dowód osobisty jest dokumentem 
stwierdzającym tożsamość osoby, 
poświadczającym obywatelstwo 
polskie oraz uprawniającym obywa-
teli polskich do przekraczania granic 
państw członkowskich Unii Europej-
skiej, państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego nienależących do Unii 
Europejskiej oraz państw niebędących 

dokończenie na str. 4
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stronami umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, których 
obywatele mogą korzystać ze swo-
body przepływu osób na podstawie 
umów zawartych przez te państwa 
ze Wspólnotą Europejską i jej pań-
stwami członkowskimi, uznających 

Ministerstwo 
finansów apeluje 

Osoby, które wymienią dowód na 
nowy, muszą to zgłosić do swoje-
go urzędu skarbowego - przypo-
mina Ministerstwo Finansów. Do 
31 grudnia każdy, kto ma jeszcze 
papierowy dowód osobisty, musi 
go wymienić na plastikowy. Od 
nowego roku stare dokumenty 
stracą ważność.

Resort finansów zaznacza, że infor-
mację o nowym dowodzie należy 
przekazać służbom podatkowym 
w ciągu 14 dni od jego uzyskania 
- w przypadku prowadzenia przez 
płatnika działalności gospodarczej 
i 30 dni w przypadku rozliczania 
się według zasad ogólnych.

Ci ostatni mogą zgłosić infor-
mację o nowych dokumentach 
za pośrednictwem instytucji 
wydającej dowód. Ministerstwo 
przypomina, że emeryci i renciści 
mogą załatwić wszystkie formal-
ności związane z aktualizacją ich 
danych osobowych w urzędach 
skarbowych przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych.

d

dokończenie ze str. 3
Dowód zaniedbania i lenistwa

ten dokument za wystarczający do 
przekraczania ich granicy.

Dla spóźnialskich pojawiło się 
światełko w tunelu. Minister spraw 
wewnętrznych Władysław Stasiak 
poinformował, że wystąpił do wice-
premier Zyty Gilowskiej o dodatkowe 

fundusze z rezer-
wy budżetowej 
dla administracji, 
prowadzącej 
wymianę dowo-
dów osobistych. 
Jak wyjaśnił 
chodzi o około 
50 milionów 
złotych. 

Minister pod-
kreślił również, 
że rozważa 
możliwość nowelizacji ustawy (o 
ewidencji ludności i dowodach 
osobistych) i przesunięcia ostatecz-
nego terminu wymiany dowodów 
osobistych poza 31 grudnia 2007. 
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 
rozważa się przesunięcie terminu 
wymiany dowodów osobistych do 
końca pierwszego kwartału przy-
szłego roku. Są to jednak informa-
cje niepotwierdzone, pochodzące 
z ubiegłego tygodnia. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
przyznaje, że „ruszyła lawina osób, 
które chcą wymienić dowody oso-
biste” i w związku z tym „pojawiają 
się zatory - realne i problematycz-

ne”. Zaznaczył też, że sytuacja może 
być jeszcze trudniejsza, jeśli wybory 
miałyby się odbyć na jesieni. Ozna-
czałoby to bowiem dodatkowe 
obciążenie dla urzędników. 

Szef resortu spraw wewnętrz-
nych Władysław Stasia podczas 
ubiegłotygodniowego spotkania 
z wojewodami i komendantami 
wojewódzkimi policji powiedział: 
- W tej chwili wszystkie urzędy 
pracują na dużych obrotach. Nawet 
jeśli jednak będą pracować w week-
endy - a moim zdaniem powinny 
- głównym problemem pozostaną 
możliwości przerobowe. 

dar

Nasielsk – Bezpieczne Miasto?
Wytrzeźwiałeś? To teraz zo-
bacz idioto, co zrobiłeś. 
Powywracane słupy ogłoszeniowe to 
nie efekt przejścia wichury, a najzwy-
klejszy wandalizm. Skutki wybryku 
kilku chuliganów.

Noc z 11 na 12 sierpnia tego roku 
w Nasielsku zapowiadała się burzo-
wo. Rzeczywiście, trochę popadało 
i powiało – w niektórych rejonach 
Mazowsza nawet mocno. Nic więc 
dziwnego, że Nasielszczanie też się 
bali tego, co będzie w nocy. No i stało 
się. Przeszło tornado. Ale tym razem to 
nie pogoda spłatała figla, tylko młodzi 
ludzie. Wystarczyło parę kropel alko-
holu, żeby ich głowy zamieniły się 
w skorupy pozbawione mózgu. 

Wywrócenie kilku masywnych słupów 
ogłoszeniowych było głośne i wyma-
gało sporo czasu. To nie była kieszon-
kowa kradzież portfela, która niezauwa-
żona przez nikogo może trwać raptem 
kilka sekund. Mieszkańcy to widzieli. 
Jeden z nich natychmiast o zdarzeniu 
poinformował tutejszą policję. Owszem 
przyjechali, ale na drugi dzień. 

Stróże prawa widocznie tamtej nocy 
byli zajęci ważniejszymi sprawami 
– chociażby akcją „Bezpieczne Mia-
sta”. 

Akcja ważna i bardzo potrzebna, ale 
jakoś nijak się ma do rzeczywistości. 
Na oficjalnej stronie internetowej 
policji można wiele ciekawego o niej 
przeczytać. Jest tam między innymi:
Program „Bezpieczne Miasta” realizo-
wany jest przez policjantów i swoim 
działaniem w powiecie nowodworskim 
obejmuje miasto Nasielsk. W ramach 
tego programu prowadzone są inten-
sywne działania prewencyjno-kontro-
lne, a ich głównym celem jest wzrost 
poczucia bezpieczeństwa wśród 
obywateli. 

W ramach poprawy bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych i w ru-
chu drogowym oraz wychodząc 
na przeciw lokalnym potrzebom 
mieszkańców w lipcu przeprowa-
dzone zostały wzmożone działania 
prewencyjno-kontrolne na terenie 
Nasielska. Głównymi celami tych 
działań było: 

- ograniczanie w szczególności 
przestępczości pospolitej oraz zjawisk 
chuligaństwa i wandalizmu, 

- wzrost poczucia bezpieczeństwa 
oraz ograniczenie ciemnej liczby 
przestępstw, wykroczeń oraz zacho-
wań nieakceptowanych społecznie, 

- poprawa bezpieczeństwa w miej-
scach publicznych szczególnie takich 
jak: ulice, przystanki komunikacyjne, 
targowiska, rejony lokali rozrywko-
wych, dyskotek, 

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, 

- zaktywizowanie i zdynamizowanie 
współpracy z administracją samorzą-
dową, podmiotami pozapolicyjnymi 
działającymi na rzecz bezpieczeństwa 
oraz społecznością lokalną. 

(…) W odczuciu społeczności lo-
kalnej przeprowadzone działania 
prewencyjne zostały odebrane 
bardzo pozytywnie. Policjanci peł-
niący służbę w patrolach pieszych 
i zmotoryzowanych odbierali 
przyjazne komentarze i sygnały od 
miejscowej społeczności, informu-
jące o konieczności wzmożonych 
służb i patroli na terenie miasta. 
Oczekiwania mieszkańców wska-
zują na potrzebę kontynuowania 
takich działań. 

Program „Bezpieczne Miasta” 
wpisuje się w realizację rządo-
wego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych 
zachowań opracowanego na lata 

2007-2015 „Razem Bezpiecz-
niej”, który zakłada współpracę 
wszystkich służb mundurowych 
oraz społeczności lokalnych 
w celu poprawy bezpieczeństwa 
w najbliższym otoczeniu. 

Aby zakładane cele programowe 
zostały osiągnięte i służyły wspól-
nemu dobru, potrzebne są nie 
tylko inicjatywy władz i działania 
policji. Nieodzownym elementem 
powinny być również propozycje 
mieszkańców i ich współpraca 
w realizacji programu. Dlatego 
też zapraszamy mieszkańców do 
włączenia się i współpracy przy 
realizacji programu „Bezpieczne 
miasta” na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa w naszym otoczeniu.

Nic dodać, nic ująć. Na papierze 
wszystko gra! Szkoda tylko, że 
realizację programu od czasu do 
czasu zakłócają …chuligani.

red

R E K L A M A

05–06. 08. na ulicy Warszawskiej 
nieznani sprawcy skradli z samochodu 
radiomagnetofon i telefon komórkowy. 
Straty wynoszą 120zł.
07. 08. na ulicy Piłsudskiego nieznani 
sprawcy włamali się do mieszkania 
i skradli wyroby ze złota, pościel i kurtkę 
skórzaną. Straty wynoszą 3000zł.
Nocą z 11–12. 08. w rejonie ulic Ko-
ściuszki, Młynarska i Rynek nieznani 
sprawcy uszkodzili trzy słupy ogłosze-
niowe o wartości 7000zł.
10–11. 08. w Cegielni Psuckiej 
nieznani sprawcy z budynku skradli 
elektronarzędzia, okna, termobojler 
i siatkę podtynkową. Straty wynoszą 
ok. 3000zł.
15. 08. na ulicy POW nieznani sprawcy 
z otwartego budynku skradli odtwa-
rzacz DVD, napęd optyczny i twardy 
dysk. Straty wynoszą 600zł na szkodę 
Bogumiły B.
15. 08. na ulicy Sportowej nieznani 
sprawcy z samochodu skradli laser 
do efektów świetlnych i napoje. Straty 
wynoszą 2800zł. na szkodę Janusza C. 
Skradzione mienie odzyskano.
18. 08. w Starych Pieścirogach nieznani 
sprawcy włamali się do domu Bogumi-
ły O. i skradli telefon komórkowy. Straty 
wynoszą 500zł.
Pijani na drodze
02. 08. w Starych Pieścirogach Paweł 
W. kierował motocyklem po spożyciu 
alkoholu (0,98 mg/l.).
15. 08. w Lelewie Jarosław L. mieszka-
niec Konar kierował samochodem po 
spożyciu alkoholu (1,64 mg/l.).
16. 08. na ulicy Kościuszki Sławomir B. 
mieszkaniec Brulin kierował rowerem 
po spożyciu alkoholu (1,69 mg/l.).
16. 08. w Morgach Andrzej C. kiero-
wał rowerem po spożyciu alkoholu 
(1,13 mg/l.).
17. 08. w Cieksynie Wiesław J. miesz-
kaniec Lelewa kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,54 mg/l.).
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Niespodzianki nie było
Kontenery zniknęły, a śmieci nie. Natura ludzka nie znosi próżni. Z daleka widać i czuć, co to znaczy siła przy-
zwyczajenia. Nowe wysypisko śmieci można podziwiać w samym centrum miasta - tuż za kinem Niwa. 

W ubiegłym tygodniu zniknęły stąd duże wózki śmieciowe. Teraz widać, że nie były potrzebne. Przecież ludzie 
zawsze jakoś sobie poradzą. Może by tak zrobić w całym mieście. 

dar

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

Czyste pieniądze
I ty możesz być bandytą 
albo finansować terro-
rystów, dlatego będą 
kontrolowane twoje prze-
lewy powyżej 4 tysięcy 
złotych. 
Ministerstwo finansów zakończyło 
prace nad projektem nowelizacji 
ustawy, którego celem – mówiąc 
wprost - jest przeciwdziałanie praniu 
brudnych pieniędzy oraz finansowa-
niu terroryzmu. 

Resort chce w ten sposób zmusić 
podmioty do przestrzegania ja-
snych zasad gry w trakcie zawiera-
nia umów finansowych z klientami, 
podczas transakcji powyżej 15 tysię-
cy euro oraz w wypadku przekazów 
pieniężnych powyżej 1000 euro, 
czyli wynoszących blisko 4 tysiące 
złotych. 

Niezbędne przy tym będzie ustale-
nie tożsamości klienta, i to nie tylko 

na podstawie dokumentów, ale także 
„informacji pochodzących z rzetel-
nego i niezależnego źródła”.

Prawdopodobnie firmy będą miały 
zakaz przeprowadzania transakcji 
oraz podpisywania umów i rozwią-
zania tych już zawartych z klientami, 

których nie da się zidentyfikować. 
A żeby „sprawiedliwości” stało 
się zadość, zmiany te nie obejmą 
jednak polityków zajmujących 
eksponowane stanowiska. Czyżby 
byli oni z założenia czyści i ponad 
prawem?

dar

Krwawa ulga
Oddając krew możesz 
skorzystać z ulgi podat-
kowej – przypomina mini-
sterstwo finansów.
Od 2007 r. honorowi dawcy krwi 
mają prawo do dokonania odliczenia 
od uzyskanego dochodu wartości 
przekazanej krwi.

Odliczenie z tytułu darowizny krwi 
jest limitowane do wysokości ekwi-
walentu pieniężnego za pobraną 
krew określonego przepisami i wpi-
sane jest w ogólny limit przysługu-
jący z tytułu darowizn, wynoszący 
6% dochodu podatnika.

Obecnie ekwiwalent pieniężny za 
1 litr pobranej krwi wynosi 130 zło-
tych. Wynika to z „rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 7 grudnia 
2004 r. w sprawie okre-
ślenia rzadkich grup krwi, 
rodzajów osocza i surowic 
diagnostycznych wyma-
gających przed pobraniem 
krwi zabiegu uodpornienia 
dawcy lub innych zabiegów 
oraz wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego za pobraną krew 
i związane z tym zabiegi”. 

Darowiznę krwi doku-
mentuje się dowodem, 
z którego wynika wartość 
tej darowizny, przy czym 
w dokumencie tym nie 
uwzględnia się wartości 
krwi, za którą dawca otrzy-
mał ekwiwalent pieniężny.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu 
podatkowym oznaczonym sym-
bolem PIT-37 lub PIT-36, składa-
nym w terminie do 30 kwietnia 
następnego roku, do którego 
należy dołączyć załącznik PIT/O. 
W załączniku tym wykazuje się 
wartość przekazanej darowizny, 
kwotę dokonanego odliczenia oraz 

dane pozwalające na identyfikację 
obdarowanego, w szczególności 
jego nazwę i adres.

Z omawianej ulgi mogą również ko-
rzystać podatnicy opodatkowujący 
swoje przychody zgodnie z prze-
pisami ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym. Odliczenia 
dokonają wówczas w zeznaniu PIT-
28 składanym w terminie do 31 
stycznia następnego roku, łącznie 
z załącznikiem PIT/O.

Z informacji Narodowego Centrum 
Krwi wynika, że w okresie letnim 
najczęściej zdarzają się niedo-
bory krwi, spowodowane okre-
sem urlopowym. Zgromadzona 
obecnie przez Regionalne Centra 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
ilość krwi zaspokaja jedynie bie-
żące potrzeby systemu ochrony 
zdrowia. Odnotowywane jest stale 
rosnące zapotrzebowanie na krew 
i jej składniki, które wynika między 
innymi z wykonywania większej 
ilości wysokospecjalistycznych 
procedur medycznych wymaga-
jących transfuzji. 

dar
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PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB 
KRZYWDZONYCH W RODZINIE

w  Nasielsku  ul. Warszawska 48, tel.023 6930250
Każdy kto spostrzega swoją sytuację rodzinną, jako trudną i niemożliwą do 
wytrzymania w Punkcie Konsultacyjnym może uzyskać: 

1. Wsparcie i pomoc psychologiczną.
2. Możliwość skoncentrowania się nie na problemach, ale na ich rozwią-
zaniach.
3. Wiedzę na temat procedur prawnych oraz praw ofiary na drodze do 
przerwania przemocy w rodzinie.
4. Pomoc w napisaniu wniosków sądowych, pozwów alimentacyjnych, 
o rozdzielność majątkową, separacyjnych i rozwodowych.

Należy pamiętać , że wiele chorób psychicznych i fizycznych wynika z osa-
motnienia, poczucia bezradności, braku własnych kompetencji i wiedzy. 

Jeśli nie radzisz sobie z własną sytuacją rodzinną zwróć się o pomoc do terapeu-
ty oraz prawnika dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzyw-
dzonych w Rodzinie, który mieści się w budynku Poradni Terapii Uzależnień.

Dyżur prawnika: wtorek, czwartek 16.00-18.00
Dyżur terapeuty: środa 15.00-17.00, czwartek 8.00-12.00

Pomoc naszych specjalistów jest bezpłatna!

Grupa anonimowych alkoholików „Keja”

zaprasza na meetingi
w każdy wtorek i czwartek

w godz. 19.00 - 21.00
Stara Plebania w Nasielsku

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
w Nasielsku

 ul Warszawska 50 tel. 6930250

JEŻELI:

• Niepokoi cię, że zbyt dużo i często pijesz

• Masz za sobą nieudane próby zaprzestania lub ograniczenia picia 

• Obiecywałeś sobie i bliskim, że przestaniesz pić a pijesz nadal 

• Po pijanemu robisz rzeczy, których się wstydzisz 

PRZYJDŹ! BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD ALKOHO-
LU

• Twój mąż/partner życiowy, krewny pije w taki sposób, który Cię niepo-
koi

• Masz za sobą różne próby namawiania Go do niepicia lub leczenia 

• Zamartwiasz się i  wraz z latami Jego picia czujesz się coraz gorzej

• Miewasz stany smutku  przygnębienia i utraty nadziei  

PRZYJDŹ BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ WSPÓŁUZALEŻNIONĄ 

UMIEMY I CHCEMY CI POMÓC 
Po dokładnym rozpoznaniu Twoich problemów zaproponujemy Ci po-
moc psychologiczną indywidualną i/lub grupową uwzględniając Twoje 
potrzeby i warunki życia (np. dysponowania czasem)

CZAS PRACY PORADNI:
PONIEDZIAŁEK  12.00 - 20.00
WTOREK    8.00 - 19.00
ŚRODA     8.00 - 19.00
CZWARTEK    8.00 - 20.00
PIĄTEK     8.00 - 20.00
Możesz uzyskać bezpłatnie pomoc.
Poradnia wydaje skierowania do ośrodków leczenia stacjonarnego.
Spotkasz się z głębokim szacunkiem i zrozumieniem Twoich problemów. 

ZAPRASZAMY I CZEKAMY NA CIEBIE

Ochrona dóbr osobistych
Jedna z naszych czytelniczek zgło-
siła się do nas z takim problemem, 
że informacja o jej zadłużeniu 
została podana przez zarząd wspól-
noty mieszkaniowej do wiadomości 
szerszemu kręgowi odbiorców. Czy-
telniczka pytała, czy jest to działanie 
zgodne z prawem i ewentualnie czy 
istnieją jakiekolwiek środki ochrony 
przeciwko takiemu postępowaniu. 

Jedną z instytucji polskiego prawa 
cywilnego o istotnym znaczeniu dla 
każdego człowieka są dobra osobi-
ste. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 
r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.) w swojej treści 
zawiera postanowienia odnoszące 
się do tychże dóbr osobistych.

Konkretnie chodzi tu głównie o dwa 
artykuły o podstawowym znaczeniu 
dla omawianego tematu, tj. art. 23 k.c. 
i art. 24 k.c. Do katalogu dóbr oso-
bistych człowieka, który, co istotne, 
nie jest wyliczeniem pełnym usta-
wodawca zaliczył w szczególności 
zdrowie, wolność, cześć, swobodę 
sumienia, nazwisko lub pseudonim, 
wizerunek, tajemnicę korespon-
dencji, nietykalność mieszkania, 
twórczość naukową, artystyczną, 
wynalazczą i racjonalizatorską.

Dobra osobiste pozostają pod ochro-
ną prawa cywilnego niezależnie od 
ochrony przewidzianej w innych 
przepisach. Dlatego w grę może 
wchodzić także odpowiedzialność 
karna za naruszenie cudzego dobra 
osobistego. Każda osoba, której 
dobro osobiste zostaje zagrożone 

cudzym działaniem, może żądać 
zaniechania tego działania. W razie 
dokonanego naruszenia może ona 
także żądać, ażeby osoba, która 
dopuściła się naruszenia, dopełniła 
czynności potrzebnych do usunię-
cia jego skutków, w szczególności 
ażeby złożyła oświadczenie od-
powiedniej treści i w odpowiedniej 
formie, np. przeprosiny w lokalnej 
gazecie. Może ona również żądać 
zadośćuczynienia pieniężnego lub 
zapłaty odpowiedniej sumy pie-
niężnej na wskazany cel społeczny. 
Jeżeli wskutek naruszenia dobra oso-
bistego została wyrządzona szkoda 
majątkowa, poszkodowany może 
żądać jej naprawienia na zasadach 
ogólnych.

Do katalogu dóbr osobistych mo-
żemy zaliczyć także ochronę sfery 
prywatności. Tak więc podanie infor-
macji o stanie zadłużenia określonej 
osoby do publicznej wiadomości na-
rusza dobra osobiste tej osoby i tym 
samym jest działaniem bezprawnym 
w rozumieniu omawianych przepi-
sów. Potwierdza to wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 
25 stycznia 2001 r., sygn. akt I ACa 
4/01 (OSA 2001/9/51), w którym 
wyraźnie stwierdzono, że stan zadłu-
żenia określonej osoby należy do 
sfery jej prywatności, a ujawnienie 
tej informacji dziennikarzowi w ce-
lu opublikowania jej w prasie, czyli 
podanie do publicznej wiadomości, 
jest naruszeniem dobra osobistego 
w postaci prawa do prywatności 
(art. 23 k.c.).

W innym podobnym orzeczeniu 
z dnia 7 listopada 1995 r. w spra-
wie o sygn. akt I  ACr 529/95 
(OSA 1995/11-12/70) Sąd Ape-
lacyjny w Łodzi uznał, że przesła-
nie dłużnikowi przez wierzyciela 
upomnienia do zapłaty zaległej 
należności w sposób umożli-
wiający zapoznanie się z treścią 
upomnienia przez inne niż adresat 
osoby, stanowi naruszenie dobra 
osobistego adresata, jakim jest 
tajemnica korespondencji, pod-
legająca ochronie na podstawie 
art. 23 k.c.

Jednak najbardziej zbliżonym 
orzeczeniem do stanu faktyczne-
go sprawy przedstawionego przez 
naszą czytelniczkę jest wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 
z dnia 14 czerwca 1995 r., sygn. 
akt I ACr 143/95 (OSA 1995/7-
8/49), w którym Sąd ten ponad 
wszelką wątpliwość stwierdził, iż 
opublikowanie przez spółdzielnię 
mieszkaniową informacji o stanie 
zadłużenia czynszowego jej człon-
ków jest działaniem bezprawnym, 
naruszającym ich dobro osobiste 
w postaci prawa do prywatności 
(art. 23 k.c.).

Orzeczenia te, mimo iż zostały 
wydane kilka i kilkanaście lat temu 
nadal zachowały swą aktualność. 
Obecnie bowiem w dobie ochrony 
danych osobowych prawo silniej niż 
kiedykolwiek chroni sferę prywatno-
ści każdego człowieka. 

Marek Rączka

Służebność przejazdu i przechodu 
Najczęściej występującą służeb-
nością gruntową jest służebność 
przejazdu i przechodu. Służebność 
ta, jak sama nazwa wskazuje, po-
lega na możliwości przechodzenia 
i przejeżdżania przez cudzą nieru-
chomość, a powstaje najczęściej 
w wyniku zawartej umowy lub 
orzeczenia sądowego, rzadziej 
w wyniku decyzji administracyjnej 
(na przykład art. 120 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami). Brak 
zagwarantowanego prawnie dostępu 
do drogi publicznej jest traktowany 
jako jeden z przypadków tak zwa-
nego braku uregulowanego stanu 
prawnego nieruchomości, niemal na 
równi z brakiem udokumentowane-
go prawa własności nieruchomości. 
W rzeczywistości bowiem nie każda 
nieruchomość ma granicę stykają-
cą się z drogą publiczną, w związku 
z tym nieruchomości, które takiej 
granicy nie mają, muszą mieć 
zagwarantowany dostęp prawny 
do drogi publicznej przez inne 
nieruchomości. Nieruchomość nie 
mająca zagwarantowanego praw-
nie lub fizycznie dostępu do drogi 
publicznej traci wartość i ma małe 
znaczenie gospodarcze. Przy braku 
takiego dostępu do drogi publicznej 
konieczne jest albo powiększenie 
własnej nieruchomości poprzez 
nabycie nieruchomości sąsiedniej 
mającej zagwarantowany taki fizycz-
ny lub prawny dostęp do drogi, albo 
ustanowienie służebności przejazdu 
i przechodu. Często w praktyce 
występują tak zwane służebności 

zwyczajowe, nie mające znaczenia 
prawnego, czyli drogi lub ścieżki 
wchodzące w skład nieruchomości 
sąsiednich, po których dane osoby 
jeżdżą i chodzą od lat, korzystając 
z sąsiedzkiej grzeczności. Służeb-
ności zwyczajowe nie rozwiązują 
jednak sprawy, a problem z nimi 
uwidacznia się najczęściej wów-
czas, gdy sąsiedzka grzeczność się 
kończy, bo na przykład zmienia się 
właściciel sąsiedniej nieruchomości 
lub właściciel, w wyniku zmiany 
sposobu użytkowania swojej nieru-
chomości, ogradza ją albo wznosi 
budynki blokujące tę zwyczajową 
służebność. Problem ten pojawia 
się także wówczas, gdy właściciel 
nieruchomości nie mającej zagwa-
rantowanego prawnego dostępu do 
drogi występuje do urzędu z wnio-
skiem o pozwolenie na budowę 
i spotyka się z odmową uzasad-
nioną niemożnością prowadzenia 
inwestycji z powodu braku dostępu 
do drogi publicznej. 

Do ustanowienia służebności 
gruntowej potrzebne jest co naj-
mniej oświadczenie właściciela 
nieruchomości obciążanej, zło-
żone w formie aktu notarialnego 
(art.245 §§ 1 i 2 kodeksu cywilne-
go). Z ustanowieniem służebności 
powinien też być połączony wpis 
służebności do ksiąg wieczystych 
obu nieruchomości (nierucho-
mości władnącej i nieruchomości 
obciążonej). Jeżeli nie jest możliwe 
uregulowanie przejazdu i prze-

chodu do nieruchomości w dro-
dze dobrowolnego porozumienia 
stron (umowy), właścicielowi nie-
ruchomości, która nie ma dostępu 
prawnego do drogi publicznej 
przysługuje prawo żądania usta-
nowienia przymusowo takiego 
dostępu w drodze postępowania 
sądowego (art.145 kodeksu cywil-
nego). W tym celu właściciel może 
wnieść wniosek do sądu rejono-
wego, właściwego ze względu na 
miejsce położenia nieruchomości, 
o ustanowienie służebności drogi 
koniecznej. Wnosząc taki wniosek 
do sądu, należy jednak pamiętać, że 
służebność drogi koniecznej usta-
nawiana jest za wynagrodzeniem 
dla właściciela, przez którego nieru-
chomość będzie przechodzić prze-
jazd. Ponadto ustanowienie przez 
sąd służebności drogi koniecznej 
następuje wprawdzie z uwzględ-
nieniem potrzeb nieruchomości 
nie mającej dostępu do drogi pu-
blicznej, ale też z jak najmniejszym 
obciążeniem nieruchomości, 
przez które służebność ma być 
prowadzona. Zakres służebności 
gruntowej i sposób jej wykony-
wania oznacza się, w braku innych 
danych, według zasad współżycia 
społecznego przy uwzględnieniu 
zwyczajów miejscowych (art.287 
kc). Powinna być ona wykonywa-
na w taki sposób, żeby jak najmniej 
utrudniała korzystanie z nierucho-
mości obciążonej (art.288 kc).

Marek Rączka
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Telpos-Inwest sp. z o.o.
Telekomunikacyjne Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe
02-792 Warszawa ul. Lasek Brzozowy
ISO 9001-2000

Adres do korespondencji:
04-977 Warszawa uI. Żakowska 5 
tel. 0-22- 872-18-50, kom. 0-501-248-019
0-501-256-392 fax:0-22- 872-18-49

Szanowni Państwo!

Zawiadomienie
T.P.B.U. „Telpos-Inwest”. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. działając w imie-
niu Telekomunikacji Polskiej S.A. na podstawie łączącej obie firmy umowy 
SCRJZE/19/RJ07 z dnia 23.04.2007 r. uprzejmie informuje, iż przebiega-
jące przez nieruchomości gruntowe gminy Nasielsk zlokalizowane wzdłuż 
drogi Dębe- Nasielsk od m. Dębe do m. Nasielsk po zachodniej stronie 
drogi od m. Nasielsk do granicy gmin po wschodniej stronie miejscowości: 
Mazewko, Jackowo Wlościńskie, Lubomin, telekomunikacyjne linie kablo-
we wyłączone zostały z eksploatacji i przeznaczone są do usunięcia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kable telekomunikacyjne, tak 
jak i pozostałe urządzenia infrastruktury mediów stanowią własność 
przedsiębiorstwa świadczącego poszczególne usługi dla ludności i nie 
są częścią składową gruntu lub budynku, przez które przebiegają (art. 49 
kc). Każdy właściciel, użytkownik wieczysty i osoba faktycznie władająca 
nieruchomością z mocy prawa (w przypadku linii telekomunikacyjnych 
zastosowanie ma art. 140 ust. l prawa telekomunikacyjnego) obowiązana 
jest umożliwić operatorom, oraz innym upoważnionym do tego ustawo-
wo i umownie podmiotom, dokonanie czynności związanych z danym 
urządzeniem, będącym własnością tego przedsiębiorstwa. Obowiązek ten 
podlega przymusowemu egzekwowaniu w drodze egzekucji administra-
cyjnej (art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

T.P.B.U. „Telpos-Inwest” sp. z o.o. w oparciu o powołaną wyżej umowę 
z TP S.A. jest wyłącznie uprawnionym podmiotem do usunięcia znajdu-
jących się pod ziemią kabli telefonicznych przebiegających przez Państwa 
nieruchomości.

Chcąc przeprowadzić w/w prace w obrębie nieruchomości w sposób 
najmniej uciążliwy dla właścicieli, usunięcie kabla na terenach uprawnych 
dokonamy po zbiorach, na terenach, na których występują nasadzenia, 
sposób i termin uzgodnimy indywidualnie z właścicielami.

Usuniecie kabli odbywa się metodą niepowodującą naruszenia substancji 
gruntu na całym odcinku ich ułożenia, a tylko w kilku wybranych miej-
scach, firma nasza przeprowadza prace sprawnie i w sposób niezakłócający 
normalnego korzystania z nieruchomościf, a po zakończeniu prac rozbiór-
kowych „Telpos-Inwest” sp. z o.o. przywraca działkę do stanu pierwotnego. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszą firmą.

    Łączymy wyrazy szacunku.

O G Ł O S Z E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
przypomina o obowiązkach po-
datników w podatku od czynności 
cywilnoprawnych w związku z :

1 - nabyciem samochodu lub 
innej rzeczy ruchomej, ustano-
wieniem hipoteki 

Jeżeli kupiłeś samochód:

W kraju - zawarłeś umowę kupna-
sprzedaży

- jeżeli wartość rynkowa samo-
chodu przekracza 1.000 zł – masz 
obowiązek w ciągu 14 dni od daty 
zawarcia umowy:

• pobrać w punkcie wydawa-
nia druków deklarację PCC-3, 
wypełnić ją i złożyć w Urzędzie 
Skarbowym (jeżeli jest więcej niż 
jeden kupujący należy wypełnić 
także załącznik PCC-3/A). 

•  zapłacić podatek,  który od 
kupna samochodu wynosi 2% 
wartości pojazdu 

Za granicą – w kraju należącym 
do Unii Europejskiej:

- musisz pobrać w punkcie wyda-
wania druków wniosek VAT – 24, 
wypełnić go i złożyć w kancelarii 
Urzędu Skarbowego.

Do wniosku należy dołączyć:
• oryginał i kserokopię umowy 
lub faktury wraz z tłumaczeniem,

• oryginał i kserokopię BRIEF wraz 
z tłumaczeniem,

• oświadczenie następującej 
treści:

Oświadczenie, w jakim celu sa-
mochód zastał nabyty:

- do użytku prywatnego 

- w celach handlowych do dalszej 
odsprzedaży 

- będzie wykorzystany w pro-
wadzonej działalności  gospo-
darczej.

                                     „Podpis”

• uiścić opłatę 160 zł  w kasie 
Urzędu Miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki ul. Zakroczymska 30 
na konto Urzędu Miasta – przed-
stawić oryginał i kserokopię w/w 
opłaty. 

Wydanie zaświadczenia następuje 
w terminie 7 dni od dnia złożenia 
wniosku.

2 - zawarciem umowy pożycz-
ki.

W ciągu 14 dni od daty zawarcia 
umowy pożyczki otrzymujący 
pożyczkę musi:

•  pobrać w punkcie wydawa-
nia druków deklarację PCC-3, 
wypełnić ją i złożyć w Urzędzie 
Skarbowym 

• zapłacić podatek w wysokości 
2% kwoty otrzymanej pożyczki.

Wyjątek!
Umowy pożyczki  udzielone 
w formie pieniężnej, przekracza-
jące kwotę wymienioną w art. 

9 ust.1 pkt ustawy o podatku od 
spadków i darowizn, czyli 9637 
zł, zawarte przez członków naj-
bliższej rodziny, wymienionych 
w art. 4a ust.1 ww. ustawy tj. mał-
żonków, zstępnych, wstępnych, 
pasierba, rodzeństwo, ojczyma 
i macochę, uprawniają do zwol-
nienia z podatku od czynności 
cywilnoprawnych. Aby z niego 
skorzystać, osoby otrzymujące 
pożyczkę muszą spełnić dwa 
warunki.:

1. w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia umowy pożyczki na-
leży złożyć deklarację w sprawie 
podatku od czynności cywilno-
prawnych PCC- 3 właściwemu 
organowi podatkowemu

2. koniecznie należy udoku-
mentować otrzymanie pieniędzy 
na rachunek bankowy biorącego 
pożyczkę albo jego rachunek 
prowadzony przez spółdzielczą 
kasę oszczędnościowo-kredyto-
wą lub przekazem pocztowym.

Jeśl i  pożyczka nie przekracza 
kwoty 9637 zł. biorący pożyczkę 
nie musi składać deklaracji PCC-3 
i nie ma obowiązku dokumento-
wania formy jej odebrania.

Pozostałe osoby zaliczone do 
I grupy podatkowej czyli zięć, 
synowa i teściowie oraz osoby 
zaliczone do najbliższej rodzi-
ny, które nie skorzystały z ww. 
zwolnienia płacą podatek tj. 2% 
od nadwyżki ponad kwotę wolną 
– 9637 zł.

W przypadku osób zaliczonych 

II i III grupy podatkowej – dalsza 
rodzina i osoby niespokrewnione 
– wolne od podatku od 1 stycznia 
2007r. są pożyczki otrzymane 
w okresie kolejnych trzech lat 
– do 5000 zł od jednego pod-
miotu i  do 25000zł od ki lku 
podmiotów. Pożyczek takich nie 
trzeba zgłaszać do urzędu skar-
bowego ani dokumentować ich 
otrzymania.

UWAGA!
STAWKA SANKCYJNA 20% 
W PODATKU OD SPADKÓW 
I DAROWIZN I  W PODATKU 
OD CZYNNOŚCI CYWILNO-
PRAWNYCH

Zarówno w przypadku darowizn, 
jak i w przypadku pożyczek, je-
żeli podatnik w toku czynności 
sprawdzających, postępowania 
podatkowego, kontroli podatko-
wej lub postępowania kontrolnego 
powoła się przed organem po-
datkowym lub organem kontroli 
skarbowej: 

- na fakt zawarcia umowy po-
życzki, lub darowizny, a należny 
podatek nie został zapłacony

- obdarowany lub biorący po-
życzkę członek najbliższej ro-
dziny powoła się na fakt zawarcia 
umowy darowizny lub pożyczki 
pieniężnej, a nie spełnił warunku 
udokumentowania otrzymania 
pieniędzy, fiskus zastosuje tzw. 
stawkę sankcyjną w wysokości 
20% niezależnie od grupy po-
datkowej.

Opracowała:
Anna Szczerbińska

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Nowym Dworze Mazowieckim

informuje,
że praca w tutejszym Urzędzie od dnia 01.07.2007r.

odbywa się w następujących godzinach:

- poniedziałki od 8.00 do 18.00
- w pozostałe dni tygodnia od 8.00 do 16.00

Z URZĘDU SKARBOWEGO
 Składam serdeczne podziękowania Komba-
tantom zrzeszonym w Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Po-
litycznych Koło w Nasielsku za zainicjonowanie 
remontu Grobu Nieznanego Żołnierza w Cieksy-
nie.

 Państwa cenna inicjatywa przyczyniła się do 
poprawy estetyki miejsca pochówku 85 bez-
imiennych obrońców Ojczyzny w 1920 roku 
i jednocześnie stanowi przykład prawdziwej po-
stawy patriotycznej, ukochania tradycji i miłości 
do Ojczyzny.

    Z wyrazami szacunku

    Burmistrz Nasielska
    Bernard Dariusz Mucha

R E K L A M A
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Cześć bohaterom 1920 roku
15 sierpnia br. rozpoczęły się 
uroczyste obchody 87 rocznicy 
Bitwy nad Wkrą. Na cmentarzu 
w Nasielsku uczczono pamięć 
poległych w walkach za wol-
ną Polskę. Burmistrz Nasielska 
Bernard Dariusz Mucha przy-
pomniał zebranym wydarzenia 
1920 roku. Na Grobie Nieznane-
go Żołnierza złożono kwiaty. O 
godzinie 12.00 w Kościele św. 
Wojciecha odprawiona została 
msza w intencji Ojczyzny. 

Po południu mieszkańcy gminy 
Nasielsk wzięli udział w Pikniku 
Rodzinnym na Stadionie Miej-

skim. Z tej okazji organizatorzy 
przygotowali szereg atrakcji, 
m.in. pokaz mody oraz występ 
zespołów Za No Za i Backup. 
Gwiazdą wieczoru był Ivan 
Komarenko, znany z progra-
mu „Taniec z gwiazdami” oraz 
duetu Ivan & Delfin. Na scenie 
pojawił się w towarzystwie 
pięknych tancerek. Zabawa 
trwała do północy. 

Główne uroczystości związane 
z obchodami rocznicy Bitwy 
nad Wkrą odbyły się 18 sierp-
nia w Borkowie. Na uroczystość 
przybyli: przedstawiciel Preze-

sa Rady Ministrów Mariusz 
Błaszczak, Posłowie: Jadwiga 
Zakrzewska i Aleksander Soliń-
ski, przedstawiciel Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego 
generał brygady Janusz Lal-
ka, przedstawiciel Sekretarza 
Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa Jerzy Starostecki, 
Starosta Nowodworski Maria So-
chocka, władze gmin: Nasielsk, 
Pomiechówek, Joniec, Zakro-
czym, Wołomin, Wieliszew 
oraz mieszkańcy okolicznych 
miejscowości. O godz. 17.00 po 
wprowadzeniu honorowego po-
sterunku i ustawieniu pocztów 
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Cześć bohaterom 1920 roku
sa Rady Ministrów Mariusz 
Błaszczak, Posłowie: Jadwiga 
Zakrzewska i Aleksander Soliń-
ski, przedstawiciel Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego 
generał brygady Janusz Lal-
ka, przedstawiciel Sekretarza 
Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa Jerzy Starostecki, 
Starosta Nowodworski Maria So-
chocka, władze gmin: Nasielsk, 
Pomiechówek, Joniec, Zakro-
czym, Wołomin, Wieliszew 
oraz mieszkańcy okolicznych 
miejscowości. O godz. 17.00 po 
wprowadzeniu honorowego po-
sterunku i ustawieniu pocztów 

sztandarowych Orkiestra Garni-
zonowa z Siedlec odegrała „Ma-
zurka Dąbrowskiego”. Burmistrz 
Nasielska Bernard Dariusz Mucha 
wygłosił słowo wstępne i przy-
witał zaproszonych gości. Mszę 
św. polową odprawił Ksiądz 
Komandor Janusz Bąk, delegat 
Ordynariusza Polowego Wojska 
Polskiego. Następnie głos zabrali 
zaproszeni goście. W Apelu Po-
ległych wzięła udział Kompania 
Reprezentacyjna Wojsk Lądo-
wych pod dowództwem ppor. 
Przemysława Kubickiego oraz 
Orkiestra Garnizonowa z Siedlec 

pod batutą kapelmistrza kapitana 
Jarosława Rytla. Pod pomnikiem 
złożono wieńce i wiązanki. W 
defiladzie przemaszerowała 
Kompania Reprezentacyjna 
Wojsk Lądowych.

Na zakończenie uczestnicy 
uroczystości w Borkowie 
podziwiali pokaz kaskaderów 
konnych „Buzdygan” z Pomie-
chówka. Można było również 
skosztować grochówki, którą 
przygotowali strażacy OSP z 
Cieksyna.

K.Z.
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KRZYŻÓWKA nr 19
Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 14 września. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opu-
blikujemy 21 września br. Nagrodami za poprawne odpowiedzi będą podwójne zaproszenia do kina.

20 sierpnia br. odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 17. Podwójne zaproszenie do kina otrzymuje: Ilona Podgrudna z Paulinowa. 
Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Dzieciaki też piszą
Wierzyć się nie chce, ale mijają już trzy lata od dnia, kiedy zwróciliśmy się do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, z propozycją zamieszczania na łamach „Życia Nasielska” własnej twórczości. Chodziło nam o to, aby dzieci 
i młodzież mogli zaprezentować na stronach gazety wszystko to, co jest związane ze sztuka, literaturą. 
Po długich oczekiwaniach wreszcie się udało. Do naszej redakcji zwrócił się uczeń jednego z gimnazjów z prośbą o zamieszczenie krótkiego opowiadania o szkolnych marzeniach pod tytułem „To był dzień”. Młode dzieło powstało 
bez jakiejkolwiek nauczycielskiej opieki merytorycznej, dlatego nasz szkolny twórca poprosił o anonimowość. Warto dodać, żeby nie było wątpliwości, że występujące w opowiadaniu osoby są wymyślone przez autora, dlatego 
prosimy o niedopatrywanie się jakichkolwiek podobieństw z tą czy inną szkołą. Jest to po prostu fikcja stworzona przez samego autora.
Autorowi dziękujemy za dostarczony materiał, a innym proponujemy, żeby poszli jego śladami. Nasze łamy są otwarte dla Waszych pomysłów. 

dar

To był dzień! 
Przed salą byłem już za pięć ósma. 
Udało się. Zdążyłem do szkoły, bo 
wyjątkowo punktualnie przyjechał 
gimbus. 

Pierwsza lekcja to „Polak” z wycho-
wawczynią. Pani wyjątkowo wyglą-
dała na szczęśliwą. Młoda jeszcze, 
świeżo po studiach. Ma ponoć 
powody do radości, bo, jak mówią 
dziewczyny – a te wiedzą wszyst-
ko - ma chłopaka. Też polonista, 
ale uczy w innej szkole. Nie wiem 
czy to prawda, nie obchodzi mnie 
to. Tym bardziej, że po kilkunastu 
minutach polonistka przerwała 
lekcję i powiedziała z uśmiechem 
na ustach: - Dziękuję wam. 

Wszyscy byli zaskoczeni. Magda, na 
którą wszyscy wołają „Magd - ula”, 
bo ciągle ma miód w uszach, jako 
jedyna odważyła się zapytać: - za 
co Pani nam dziękuje? 

Nauczycielka z lekkim zażenowa-
niem odpowiedziała: - Za to, że 
dziś nie śmierdzi w klasie. 

- To znaczy - ciągnęła ją za język 
Magda.

Pani odpowiedziała: - Wczoraj, jak 
pamiętacie, prosiłam was, żebyście 
przynajmniej raz na dzień używali 
mydła i, jak widzę, posłuchaliście 
mnie. Naprawdę dziś jest przyjem-
nie w klasie.

Zaczęliśmy wszyscy patrzeć na 
siebie i sprawa szybko się wyjaśniła. 
Kacper, przy którym na co dzień 
mdleją nawet muchy gnojarki, 
dzisiaj założył nowiutkie skarpetki. 
Pewnie mama kupiła mu u ruskich 
na targu. Nieważne, w każdym razie 
jest świetnie. 

Polski upłynął więc w miłej atmos-
ferze.

Potem poszliśmy na angielski. Było 
rewelacyjnie, wszystko zrozu-
miałem. Po raz pierwszy Pani od 
„anglika” mówiła do nas po polsku. 
Super. Oj, żeby tak zawsze było. 
Warto pomarzyć.

Wyjątkowo bezpiecznie było na 
chemii. Nie wybuchła ani jedna 
probówka, nikt się nie oparzył. 
„Chemica” długo rysowała nam na 
tablicy różne reakcje chemiczne. 
Było ciekawie. Nie wiem, co się ze 
mną dzieje, ale chyba polubiłem 
chemię.

Po chemii - religia. Ksiądz nawrzesz-
czał na nas na samym początku 
lekcji. Strasznie krzyczał, jakby 
zobaczył na sali dwudziestu pięciu 
diabłów – tyle jest nas w klasie. Nikt 
nie wiedział dlaczego. Po kilku mi-
nutach dość głośnej i jednostronnej 
walki z szatanem, bo to ksiądz roz-
pętał tę wojnę, przyszła pani dyrek-
tor. Wszystko słyszała, ponieważ tuż 
obok ma swój gabinet. 

- Proszę księdza, co się dzieje ? 
– zapytała. 

- Czy pani dyrektor widzi, co te 
dzieciaki rysują na tablicach? – od-
powiedział ksiądz. Poczerwieniał ze 
wstydu i dodał: - no, wie pani, no te, 
to znaczy, no …, to są …. niech pani 
sama zobaczy. 

Załapaliśmy od razu, o co chodzi. 
Cała klasa wybuchnęła śmiechem, 
pani dyrektor też. 

Ksiądz nie mógł ukryć zdziwienia 
i wzburzony krzyknął: - Nie rozu-
miem!? Proszę mi wyjaśnić! 

- Ależ proszę księdza, to są na-
rysowane tylko probówki, a nie 
to, o czym ksiądz myśli. Dzieci na 
poprzedniej godzinie miały w tej 
sali chemię – wytłumaczyła dy-
rektorka. 

Po tych słowach ksiądz natychmiast 
wyszedł z klasy. Czekaliśmy w osłu-
pieniu na dalszy ciąg wydarzeń. 
Wrócił po kilku minutach z rekla-
mówką pełną czekoladek. Kupił 
każdemu „snikersa”. Ze złożonymi 

rękami przeprosił całą klasę za swoje 
zachowanie – patrząc głęboko każ-
demu z nas w oczy. Podobała mi się 
ta lekcja. To była najsłodsza lekcja 
religii w moim życiu.

Nadszedł czas na lekcję muzyki. 
Pani, która zawsze tryska niespo-
tykaną energią i dowcipem, była 
wyjątkowo smutna. Po rozpoczę-
ciu lekcji patrzyła gdzieś przed 
siebie, jakby nas nie zauważała. Jak 
zwykle, w takich sytuacjach, do 
akcji wkroczyła Magd-ula. 

- Proszę pani, nie będziemy śpiewać, 
czy coś się stało?

Pani ze szlochem wybełkotała tylko, 
że przed szkołą samochód rozjechał 
jej pieska. Rzeczywiście, rano przed 
szkołą leżało coś płaskiego na asfal-
cie, coś, co przypominało naleśnik 
z futra. Teraz wszystko już było jasne 
– to był piesek pani od muzyki. 

Nie było czasu na myślenie. Na-
tychmiast kilku kolegów wybiegło 
z klasy. Pod koniec lekcji wrócili, 
ale już nie sami. Przynieśli ma-

leńkiego, puszystego 
szczeniaczka. Naprawdę 
był piękny. Dali go pani, 
która jeszcze bardziej się 
wzruszyła i zaczęła płakać, ale 
tym razem już ze szczęścia. 

Paweł, który przyniósł małego 
psiaka, powiedział nam po lekcjach, 
że dwa tygodnie temu oszczeniła się 
jego suka. Dodał, że teraz „i wilk syty 
i owca cała”, bo pozbył się jednego 
śmierdzącego kundla, a pani od dziś 
znów będzie radosna.

Potem był w-f. Dwie godziny. Biega-
nie, sapanie, bieganie, sapanie i tak 
w koło. Na koniec niespodzianka. 
Pan od wuefu przyniósł na salę 
telewizor i magnetowid. Zdobył 
najnowszą kasetę VHS z fragmen-
tami pamiętnego meczu Polski 
z Portugalią. Nasi wtedy wygrali! 

W-f rewelacja! – tym bardziej, że nikt 
nie rozbił sobie nosa, nie zwichnął 
nogi. Pierwszy raz wyszliśmy zado-
woleni z sali gimnastycznej i to bez 
ani jednego siniaka. 

Wszyst-
ko było 
takie wspaniałe 
i nauczyciele mili. 

… Nagle coś zaczęło się dziać 
dziwnego. Usłyszałem uciążliwy 
hałas. Kurcze, co się dzieje?

A niech to diabli! To był budzik. 
Niestety musiałem wstawać, umyć 
się, coś zjeść i założyć obciachowy 
mundur. I znów do prawdziwej 
szkoły!!!

Konrad 
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH 
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów, 
zbiorów i sadzenia. 

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, 
sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej ko-
rzystne. 

RYSUNKI PSZCZOŁY – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac 
pielęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania 
i połowu ryb.

RYSUNKI RYBKI przekreślone – wskazują dni najmniej korzystne 
do wędkowania i połowu ryb.

Kwadra liścia (rysunek listka) – najlepszy czas do sadzenia, siania, 
zbiorów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry 
owocu i korzenia. 

Kwadra owocu (rysunek owocu) – wyznacza najlepszy czas do sia-
nia, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów 
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia, 
w trzeciej kolejności kwadra korzenia. 

Kwadra korzenia (rysunek korzenia) – najlepszy czas do siania zbio-
rów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia, 
w trzeciej owocu. 

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny czas 
do siewów, sadzenia, zbiorów z wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich 
jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe, 
tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki. 

Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do 
pełni). Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin 
plonujących nad ziemią. 

Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza ko-
rzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA WRZESIEŃ
Wrzesień nierzadko obda-
rza nas jeszcze wieloma 
dniami pięknej pogody 
określanymi mianem pol-
skiej złotej jesieni. 
Opady zazwyczaj nie są zbyt wiel-
kie. W lasach wysypy grzybów 
i rykowiska. Pogoda ustala się na 
dłużej, gdy nadciąga wyż znad 
Rosji. To poprawia nas nastrój. 
W pierwszej dekadzie miesiąca 
przypada święto Narodzenia Naj-
świętszej Marii Panny (8.09). Określa 
się je w polskiej tradycji popularnie 
świętem Matki Bożej Siewnej, dla-
tego że zbiega się z okresem najin-
tensywniejszych jesiennych siewów 
zbóż. Rolnicy święcąc ziarna siewne 
proszą Maryję, dawczynię wszelkie-
go życia na ziemi, by błogosławiła 
zasiewom. Bo przecież bez błogo-
sławieństwa praca ludzka jest da-
remna i szczęścia nie daje. W tym 
roku święto przypadnie w okresie 
ubywania Księżyca między za-
ćmieniami, na dodatek w kwadrze 
uprawy, a więc w okresie najbar-
dziej niekorzystnym. Jeżeli musimy 
przeprowadzać siewy warto to robić 
jeszcze 1 i 2 września. Potem lepiej 
poczekać i zacząć siewy po 12.

 Zbiory ziemniaków, warzyw korze-
niowych najlepiej przeprowadzać do 
10 i po 26 . Szczególnie korzystny 
termin będzie w kwadrze uprawy 
(linia przerywana), zwłaszcza jeżeli 
chcemy je dłużej przechowywać. 
Pozyskiwane plony będą wtedy naj-
bardziej wartościowe. Dosyć dobry 
termin jest też w kwadrze liścia i po 
pełni w kwadrze korzenia.

Kwadra korzenia jest najlepsza do 
wyjmowania cebuli kwiatów na 

przechowanie, wykopywania karp 
dalii (dopiero jednak po zwarzeniu 
liści). Przy pracach unikać dni wykre-
ślonych i dni w bliskości zaćmień. 

Zbierać nasiona warzyw, kwiatów, 
ziół, drzew, owoce z drzew, roślin 
owocowych, pomidorów, kuku-
rydzy, fasoli, orzechów, winogron 
najlepiej w kwadrze owocu. Wcze-
śniej w miarę dobry termin to 
kwadra liścia. Z racji zaćmień mniej 
korzystna będzie kwadra korzenia 
na początku miesiąca. Po 12 najle-
piej wykonywać przetwory - będą 
najbardziej wartościowe. 

Do zbioru roślin włóknistych np. 
lnu, korzystna będzie kwadra liścia, 
w dalszej kolejności owocu i ko-
rzenia. Podobne terminy najlepsze 
są też do siewów poplonów na 
zielony nawóz, pokrycie grządek. 
Zbiory roślin liściowych i przetwory 
z nich wykonywać w kwadrze liścia 
i owocu.

Rozdzielać, przesadzać zioła i kwiaty 
wieloletnie, sadzić cebule kwiatów, 
czosnek najlepiej w kwadrze ko-
rzenia na końcu miesiąca. Z racji 
zaćmień mniej korzystna kwadra ko-
rzenia na początku miesiąca. Można 
też te prace wykonać w kwadrze li-
ścia. W tych terminach warto się też 
zdecydować na wczesne jesienne 
siewy roślin korzeniowych i uko-
rzeniać sadzonki fuksji, pelargonii.

Siewy roślin owocujących nad 
ziemią, a także kwiatów, ziół naj-
lepiej przeprowadzić przed pełnią. 
Wtedy też będzie najlepszy czas do 
przesadzania roślin zimozielonych 
m.in. iglaków, wrzosów. Dobry 
czas występuje też w kwadrze liścia 

i korzenia.

Obficie podlewać rośliny zimo-
zielone np. bukszpan oraz krzewy 
i drzewa iglaste w środku miesiąca 
po nowiu w kwadrze liścia. Ułatwi 
to im przetrwanie zimy.

Cięcie trawników najlepiej przepro-
wadzać w kwadrze liścia jeżeli pra-
gniemy trawę wzmocnić; ścinana 
w kwadrze korzenia i uprawy będzie 
z kolei wolniej odrastać. 

Nawozić pola, ogrody (ale nie ro-
śliny) najlepiej w okresie oznaczo-
nym linią przerywaną, szczególnie 
w dniach 5,6,7. 

Kwadra uprawy to również najko-
rzystniejszy okres dla prac upra-
wowych, orek, kopania, wzruszania 
gleby, także niszczenia chwastów, 
tępienia szkodników na polach, 
w ogrodach, obejściach, wyko-
nywania zabiegów higienicznych 
w piwnicach, zagrodach. 

 Wtedy też zakładać opaski lepne 
szerokości 10-15 cm i opaski z mchu 
m.in. przeciw kwieciakom. 

Ostatnie prace pielęgnacyjne przy 
ulach wykonywać najlepiej do 10 
i po 26, zwłaszcza od 4 do 10. 
Zabiegi rozpłodowe u zwierząt 
najlepiej przeprowadzać od 12 
do 25.

Żołędzie, kasztany zbierać na 
paszę dla bydła od 13 do 25. 
Strzyżenie owiec najlepsze oko-
licach nowiu (11). Ubijać zwierzęta 
gospodarskie, ptactwo od 12 do 
25. Dokarmiać intensywniej ryby 
od 12 do 25. 

Zbigniew Przybylak

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

PROGNOZA POGODY 
NA WRZESIEŃ 
Wrzesień może charakteryzo-
wać się zróżnicowaną pogodą. 
Zdarzą się dni ładniejsze 
nawet dosyć ciepłe, ale 
jednocześnie będzie 
okresowo bardzo zimno. 
Stosunkowo wcześnie 
spodziewać się trzeba noc-
nych przymrozków. Często 
rankami bywa mglisto. Ciągle lokal-
nie jeszcze brakuje wody w glebie. 
Na początku miesiąca może być 
dosyć pogodnie. Zdarzyć się może 
kilka dni z chmurami, przelotnymi 
deszczami, ewentualnie burzami. 
Podobny typ pogody, ale z coraz 
chłodniejszymi nocami, utrzymuje 
się w całej pierwszej dekadzie. Ran-
ki mgliste, nocami mogą zdarzyć 

DOMOWE KURACJE 
ZIOŁOWE

Walory kawy 
zbożowej
Cykoria była i jest nadal popu-
larnym dodatkiem do kawy 
zbożowej, która również wspo-
maga trawienie, pracę wątroby, 
stąd winna być pijana jako napój 
przy wszelkich dolegliwościach 
tego organu oraz układu pokar-
mowego. Kawę zbożową wręcz 
na co dzień winny pijać osoby 
uskarżające się na dolegliwości 
woreczka żółciowego. Systema-
tyczne pijanie tego napoju natu-
raliści uznają za prostą ale bardzo 
skuteczną kurację.

Zbigniew Przybylak

się już pierwsze przymroz-
ki. W drugiej 

d e k a d z i e 
b a r d z i e j 

zmiennie więcej chmur, opadów 
przeważnie jednak przelotnych. 
Stopniowo przybywać będzie dni 
pogodnych, słonecznych. Dosyć 
pogodnie i sucho w ostatniej deka-
dzie. Wtedy nocami mogą darzyć 
się już silne przymrozki. Liczne ranki 
mgliste. Cieplej nocami i deszczowo 
w końcu miesiąca

Zbigniew Przybylak

Nalewka z malin
Znawcy trunków i tradycyjnych metod leczniczych mówią, że jest jedną z najpyszniejszych i najzdrowszych nalewek. 
Ma nie tylko właściwości lecznicze, ale również niepowtarzalne walory smakowe. W przydomowych ogródkach 
nie brakuje surowca do jej wytworzenia czyli malin, warto więc skorzystać z porad fachowców podjąć się walki z 
przeziębieniem domowym sposobem. 
Maliny najlepiej używać świeże, suche i prosto z krzaka. Owoce powinny być ładne i dojrzałe, ale poza sezonem 
śmiało można użyć malin mrożonych.
Składniki na półtora litra nalewki: kg malin, laska wanilii, litr spirytusu 50 proc., 150 g cukru.
Wykonanie jest proste: maliny i pokrojoną wanilię zalać spisytusem, zamknąć i odstawic na 2-3 tygodnie. 
Po tym czasie przecedzić, przefiltrować nalewkę przez bibułę. Wlać do ostudzonego syropu, zrobionego z cukru 
i 2 szklanek wody. Rozlać do butelek, a po miesiącu „dojrzewania” można się już zacząć leczyć. 

dar
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autorytetów zajmujących się ryn-
kiem żywności, „najważniejszym 
czynnikiem powodującym wzrost cen 
jest większy popyt w krajach nowo-
uprzemysłowionych, takich jak Chiny, 
gdzie konsumuje się więcej żywności 
o wysokiej zawartości protein, takiej 
jak produkty mięsne i mleczne, zaś 
podaż zmniejszona jest przez wzgląd 
na nieudane uprawy, które spowodo-

wane są niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi w Australii, w basenie 
Morza Czarnego i w Europie”.

Ceny rosną również dlatego, że 
producenci muszą zrekompen-
sować nieustannie rosnące koszty 
produkcji rolnej.

WA

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

Więcej w gruncie, mniej na drzewach
Dramatyczny spadek 

zbiorów owoców prze-
widują eksperci Główne-
go Urzędu Statystycznego. 
Więcej będzie warzyw.
Według wstępnych szacunków, 
produkcja warzyw gruntowych 
wyniesie w tym roku 4,8 miliona 
ton i będzie o blisko 10 procent 
większa ubiegłorocznych zbio-
rów. 

Powierzchnia upraw warzyw grun-
towych w tym roku jest zbliżona 
do ubiegłorocznej, ale, jak pod-
kreślają specjaliści, wyższe będą 
w tym sezonie zbiory wszystkich 
gatunków warzyw. Pogoda sprzyja 
wegetacji warzyw. 

Więcej oznacza taniej. I tak, o po-
nad 10 procent 
wyższe od ubie-
głorocznych będą 
zbiory kapusty 
– przekroczą 1,3 
miliona ton. Ob-
ficie plonują też 
kalafiory, cebula, 
marchew, buraki 
ćwikłowe, ogórki 
oraz pomidory.

Na warzywach 
kończą się dobre 
informacje. Wio-
senne przymroz-
ki spowodowały 
nieodwracalne 
straty w sadach. 
Aż o blisko 60 
procent niższe 
będą zbiory 

owoców z drzew. Główny Urząd 
Statystyczny przewiduje, że nie 
przekroczą one 1,3 miliona ton. 

Z informacji  GUS wynika, że 
najgorsza sytuacja jest w przy-
padku jabłek, moreli i orzechów 
włoskich. O połowę mniej w po-
równaniu z poprzednim sezonem 
będzie grusz, śliwek, wiśni, czereśni 
i innych owoców.

Szacuje się, że produkcja jabłek 
w tym roku wyniesie około jedne-
go miliona ton. W ubiegłym roku 
sadownicy zebrali ponad 2 miliony 
300 tys. ton.

O blisko jedną piątą niższe w tym 
roku są zbiory owoców z krzewów 
– nie przekroczą 400 tysięcy ton. 

Znacznie mniej jest porzeczek, 
malin, agrestu. 

Z wyliczeń specjal istów GUS, 
zbiory truskawek wyniosły nieco 
ponad 160 tys. ton – były o 15 
procent mniejsze niż w 2006 r. Plan-
tacje truskawek – zwłaszcza odmian 
deserowych – również zostały do-
tkliwie potraktowane przez wiosenne 
mrozy. Owoce, które przetrwały nie 
były jednak dobrej jakości. 

Najmniejszy spadek zbiorów od-
notowano w przypadku owoców 
jagodowych. Więcej jest borówek 
amerykańskich, ale tylko dlatego, 
że znacznie wzrosła powierzchnia 
uprawy tych owoców. 

WA

Zalecają siać i sadzić
Nutka i Antek, Tonacja 
i Justyna – to się teraz 
sieje, Panie.
Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego opublikował aktualną 
listę zalecanych do uprawy od-
mian zbóż i ziemniaków. Lista jest 
opracowana przez specjalistów 
zajmujących się hodowlą roślin 
uprawnych i będzie obowiązywać 
w bieżącym sezonie w naszym 
województwie. Warto skorzystać 
z propozycji naukowców nie tylko 
ze względu na postęp w rolnictwie, 
ale również z powodu bardzo ory-
ginalnych i malowniczych nazw 
zalecanych odmian.

Pszenica ozima:
Bogatka, Finezja, Mewa, Nutka, 
Satyna, Tonacja, Zawisza

Pszenżyto ozime: 
Moderato, Pawo, Todan, Witon, 
Woltario

Żyto: 
Bosmo, Fernando, Gradan, Picasso, 
Rostockie, Skat

Pszenica jara: 
Bombona, Bryza, Griwa, Monsun, 
Nawra, Tybalt

Jęczmień jary: 
Antek, Justina, Stratus, Widawa

Owies: 
Arab, Cwał, Deresz, Polar, Rajtar

Ziemniaki bardzo wczesne: 
Denar, Lord, Welox

Ziemniaki wczesne: 
Korona, Vinieta

Ziemniaki średniowczesne: 
Andromeda, Satina, Tajfun

Ziemniaki średniopóźne i póź-
ne: 
Syrena, Ursus

Lista zalecanych do uprawy 
odmian na obszarze wojewódz-
twa (LZO) została sporządzona 
w oparciu o wieloletnie wyniki 
doświadczeń odmianowych 
prowadzonych w ramach Pore-
jestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego (PDO) w woje-
wództwie mazowieckim do roku 
2006. Jak zapewniają naukowcy, 
odmiany umieszczone w nowym 
wykazie wykazały w ostatnich la-
tach dużą przydatność do uprawy 
w warunkach naszego wojewódz-
twa i zasługują na znaczący udział 
w uprawie. Stwierdzona w czasie 
badań duża wartość tych odmian 
daje większą gwarancję uzyskania 
lepszych efektów gospodarczych 
niż uprawa innych odmian.

Dodają, że dzięki tej Liście łatwiej-
sze będzie dokonanie wyboru 
odmiany, najlepiej dostosowanej 
do lokalnych warunków klima-
tyczno-glebowych, zapewnia-
jącego uzyskanie wysokiego 
plonu najwyższej jakości ziarna, 
tym samym korzystnego wyniku 
ekonomicznego.

Warto dodać, że na podstawie de-
cyzji wydanej przez Dyrektora Sta-
cji Doświadczalnej Oceny Odmian 
w Kawęczynie z listy zalecanych 
do uprawy odmian na obszarze 
naszego województwa (LZO) na 
rok 2007 została skreślona od-
miana żyta ozimego Koko. 

Podstawą do skreślenia tej odmia-
ny była negatywna analiza wyni-
ków doświadczeń prowadzonych 
w ramach Porejestrowego Do-
świadczalnictwa Odmianowego 
w naszym województwie.

WA

Czekolada luksusem?
Analizy rynku żywności 

są mało optymistycz-
ne dla konsumentów. 
Wynika z nich jasno 
- rosną ceny produktów 
spożywczych. Ekonomi-
ści określają to zjawisko 
mianem burzy cenowej. 
Konsumenci są i nadal 
będą zaskakiwani coraz 
to wyższymi cenami to-
warów żywnościowych. 
Powód tego jest prosty 
- zbyt mała podaż i duży 
popyt.
Duży wpływ na sytuację cenową 
w Polsce ma to, co dzieje się na 
świecie. A tam raczej różowo nie 
jest. Potwierdzają ten fakt ceduły 
największych światowych giełd 
handlujących produktami rolny-
mi. Czytamy w nich chociażby, że 
cena pszenicy w Chicago wzrosła 
w ubiegłym tygodniu do poziomu 
najwyższego od 11 lat, osiągając 
cenę blisko 8 dolarów za buszel 
(1 buszel to miara objętości ziarna 
stosowana między innymi w USA 
– stanowi odpowiednik nieco po-
nad 35 litrów. Cena mielonej pszenicy 
w Paryżu wyniosła blisko 220 euro za 
tonę. Jest to również najwyższa cena, 
nienotowana od wielu lat. 

Na zbożach nie kończą się złe wia-
domości dla konsumentów. Cenią się 
również krowy. Ceny mleka na na-
szym kontynencie dochodzą już do 

około 5,5 tysiąca euro za tonę – od 
początku tego roku jest to wzrost 
wynoszący prawie 90 procent. 
W ostatnim pięcioleciu, cena mleka 
wzrosła blisko czterokrotnie. W tym 
samym czasie znacznie podrożały 
inne produkty: mięso, kukurydza, 
jęczmień, soja, kawa oraz kakao. 

Reakcją na rosnące koszty skupu 

mleka jest to, że najwięksi światowi 
producent świeżych produktów 
mlecznych podnoszą już ceny 
swoich wyrobów. Tak robią między 
innymi doskonale znane na polskim 
rynku firmy: Danone Nestle, Unile-
ver i Cadbury Schweppes. 

Zdaniem największych światowych 

Plantacja soi w stanie Mississipi, USA

fot. M. Stamirowski
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Baran 21.03.- 19.04.
Sprawy zawodowe będą się toczyć we właściwym kierunku nawet bez 
Twojego udziału. Będziesz mógł wreszcie odpocząć i zaznać trochę 
spokoju. W miłości przypływ energii i partner przestanie narzekać na 
brak czułości.

Byk 20.04.- 20.05.
Inwestycja, która wydawała się niepewna przyniesie nieoczekiwane 
rezultaty. Nie musisz, więc obawiać się o najbliższą przyszłość. W życiu 
zawodowym będziesz zmuszony zawalczyć o swoją karierę. Postępuj 
śmiało i odważnie.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W życiu zawodowym umiejętnie wykorzystasz znajomości i swoją 
wiedzę oraz pracowitość. Osiągniesz bardzo dobre wyniki, a finanse 
przestaną być utrapieniem. W miłości trochę nieporozumień, ale 
szybko wszystko wyjaśnisz z partnerem. 

Rak 22.06.- 22.07.
W pracy udane negocjacje i rozmowy w sprawie nowych 
przedsięwzięć i planów. Masz szansę odnaleźć to, czego szukasz. 
Samotne Raki niespodziewanie zakochają się w osobie z otoczenia, 
na którą do tej pory nie zwracały uwagi. 

Lew 23.07.- 22.08. 
Unikaj sporów z urzędami. W pracy słuchaj uważnie tego, co się dzieje 
wokół Ciebie i wyciągnij właściwe wnioski. Masz szansę rozwiązać 
i zakończyć zadawniony konflikt. Kompromis będzie najlepszym 
wyjściem. W uczuciach bez zmian. 

Panna 23.08.- 22.09.
Duże szczęście w grach losowych, nie zmarnuj takiej okazji. W pracy 
skup się na tym, co pilne i ważne. Nie zajmuj się teraz błahostkami. 
W życiu uczuciowym pora na szczerość wobec partnera. 

Waga 23.09.- 22.10.
W życiu zawodowym mnóstwo pracy i nowych obowiązków. Ale 
możesz wzmocnić swoją pozycję podejmując właściwe decyzje. Nie 
ominie Cię wtedy nagroda a być może i awans. W miłości nie ulegaj 
emocją, czasem należy postawić na rozsądek. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
Sprawy, które nie dawały Ci spokoju nieoczekiwanie ułożą się po Twojej 
myśli. Nie daj odebrać sobie osiągnięć w pracy. Nagle przybędzie 
chętnych do podpisania się pod Twoimi sukcesami. Zaufaj partnerowi.

Strzelec 22.11.- 21.12.
W miejscu pracy nie daj się wciągnąć w żadną intrygę. Postępuj 
uważnie, bo możesz zaniedbać swoje obowiązki. Poprawi się Twoja 
sytuacja finansowa dzięki zyskom z nieruchomości. W uczuciach pora 
przeprosić partnera.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Otrzymasz interesujące oferty zmiany miejsca pracy. Otworzą się 
przed Tobą nowe drogi kariery. Warto się nad nimi zastanowić, by 
wybrać najlepszą. Możesz liczyć na wsparcie ze strony rodziny. 
W życiu uczuciowym nie uciekaj od problemów. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
W życiu zawodowym musisz działać dyskretnie. Jeżeli nie zabraknie 
Ci determinacji w dążeniu do celu, to odniesiesz upragniony sukces. 
W miłości zapomnisz o problemach i przeżyjesz z partnerem 
renesans uczuć. 

Ryby 19.02.- 20.03.
W najbliższym czasie wszystko, co sobie zaplanujesz uda Ci się 
zrealizować. Nawet rozmowy w banku będą udane. Masz okazję 
znacząco podreperować swój budżet domowy. Nie zmarnuj takiej 
szansy i zabierz się do działania. Samotne Ryby zwrócą uwagę na kogoś 
z bliskiego otoczenia. 

HOROSKOP

Kino NIWA ZAPRASZA
24 –26 sierpnia godz. 18.00

„Szklana pułapka 4.0” 
Live Free or Die Hard (USA, 2005); Akcja; czas 130 min.; Reżyseria:  Len Wiseman; 
Scenariusz:  Mark Bomback, Doug Richardson, Roderick Thorp; Na podstawie 
artykułu „A Farewell to Arms”:  John Carlin; Obsada: John McClane - Bruce Willis, 
Thomas Gabriel - Timothy Olyphant, Matt Farrell - Justin Long, Mai Lihn - Maggie 
Q, Lucy McClane - Mary Elizabeth Winstead, Bowman - Cliff Curtis, Warlock - 
Kevin Smith, Trey - Jonathan Sadowski, Casper - Andrew Friedman, Russo - Yorgo 
Constantine, Rand - Cyril Raffaelli, Del - Chris Palermo

Nadchodzi świąteczny weekend, ale nowojorski policjant John McCla-
ne nie świętuje. Właśnie pokłócił się ze swoją dorastającą córką Lucy 
i przyjął rutynowe do znudzenia zadanie doprowadzenia młodego 
hakera, Matta Farrella, na przesłuchanie do FBI. Ale to, co dla innych 
zwyczajne, w przypadku McClane’a eksploduje czymś nadzwyczaj-
nym, kierując go w stronę niewłaściwego miejsca w niewłaściwej 
chwili.

Z przymrużeniem oka

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Nie pamiętam…
Siedziałam sobie w fotelu, od-
dając się kolejny raz lekturze 
„Kariery Nikodema Dyzmy”, gdy 
nagle uświadomiłam sobie, że 
boli mnie lewy łokieć. Nic, tylko 
go sobie odgniotłam, opierając 
rękę, pomyślałam. Ale przecież 
oparcie fotela jest miękkie… 
Może się uderzyłam i nie pamię-
tam? W końcu w moim wieku 
słaba pamięć – rzecz normalna. 
Zawołałam wnuczkę. 

– W którym miejscu? – spytała 
Kasia. – Tu? Nic nie ma.

– Na pewno? Boli  mnie dość 
mocno.

– Może jeszcze nic nie znać, bo 
za wcześnie. Kiedy się, babciu, 
uderzyłaś?

– Nie pamiętam, żebym w ogóle 
miała się uderzyć.

– To może boli cię z innego po-
wodu?

– Możliwe… – odpowiedziałam 
i wróciłam do książki. 

Ból był wyraźny. Roztarłam łokieć 
i spróbowałam skoncentrować się 
na powieści. Właśnie tytułowy 
bohater, usi łując ukryć swoją 
ignorancję, symulował reuma-
tyzm… A może ja mam atak 
reumatyzmu? Wsłuchałam się 
w organizm, a potem sięgnęłam 
po starą encyklopedię zdrowia. 
Rzeczywiście, to mógł być ból 
reumatyczny. Spojrzałam na za-
chmurzone niebo za oknem. Nie 
padało, ale wyraźnie zanosiło się 
na deszcz.

Od książki oderwał mnie głos Pa-
wełka, który niedawno przyjechał 
spędzić u nas ostatnie dni wakacji. 
Wkrótce musiał wracać do swojej 
szkoły, gdzie uczył historii. Paweł 
przekomarzał się z Zosią, hała-
sując jednocześnie naczyniami. 
Pospieszyłam do kuchni.

– O, dobrze, że jesteś, mamo 
– ucieszyła się Zosia. – Pawełek 
będzie robił babkę ziemniaczaną. 

– Pomożesz mi potarkować ziem-
niaki, ciociu? – spytał.

– A co to znaczy: potarkować? 
– spytał Franek, który niepostrze-
żenie wszedł do kuchni. 

– No, utrzeć na tarce… – wy-
jaśnił Paweł. – To co, pomożesz, 
ciociu?

– Wiesz, chyba dziś nie. Czegoś 
mnie łokieć boli… 

– Ja ci pomogę – zaofiarowała 
się Zosia. – Ale koniecznie chcesz 
trzeć na tarce? 

– A jak? W domu mamy specjalną 
maszynkę do tarkowania, taką zza 
wschodniej granicy, ale tu?

– Tu możemy użyć do tego ma-
szynki do mięsa z przystawką do 
warzyw – zauważyłam. 

Wkrótce kucharzy podzieliła kwe-
stia boczku. 

– U nas, w Suwałkach, daje się go 
na wierzch – przekonywał Paweł.

– Ale bardziej na południe, na 
Podlasiu, nie. Tam mało kto mógł 
sobie pozwolić na boczek. 

– A skąd to wiesz? – zainteresował 
się Paweł. 

– Mama Piotrka jest z Podlasia. 
Tam taka potrawa nazywa się: 
blaszniak i  teściowa jadała ją 
w rodzinnym domu. 

Rozsiadłam się wygodniej, opar-
łam łokieć o stół – i w tym samej 
chwili podniosłam rękę, sycząc 
z bólu. 

– Co się stało, mamo? – zaniepo-
koiła się Zosia.

– No, boli mnie… 

– Pewnie od uderzenia. 

– Nie. To reumatyzm. 

– Reumatyzm?

– No tak. Cóż to dziwnego w mo-
im wieku?

– Dziwnego? Nic. Podobnie jak 
skleroza.

– Co takiego?!

– Przecież uderzyłaś się łokciem 
o futrynę, nie pamiętasz?

Nie pamiętałam.

– To przyjrzyj mu się dokładnie. 
Już ci się robi siniak. 

Mało co tam widziałam, ale chyba 
rzeczywiście łokieć zmienił kolor.

– To nie jest skleroza, tylko nie-
gotowość pamięci – wyjaśniłam 
z godnością. 

Zosia przygotowała mi zimny 
okład, a ja zaczęłam się zasta-
nawiać nad kondycją swojej 
pamięci. Wprawdzie nie wierzę 
w ten cholesterol, ale do babki 
zamiast śmietany chyba wezmę 
sobie kwaszeniaka. 

Babcia Jadzia 

Babka ziemniaczana
3 kg ziemniaków, 2–3 cebule, 
2 jajka, olej, 1–2 łyżki mąki pszen-
nej, sól, pieprz czarny i ziołowy, 
majeranek, ewentualnie boczek 
wędzony i bułka tarta

Cebule pokrojone w kostkę ze-
szklić na oleju. Ziemniaki utrzeć 
na tarce lub przy użyciu maszynki. 
Odlać nadmiar soku, dodać jajka, 
smażoną cebulę i przyprawy; wy-
mieszać. Jeśli masa jest za rzadka, 
można dodać trochę mąki. Wąską, 
długą blachę posmarować olejem 
(można wysypać bułką tartą). Prze-
łożyć masę, polać niewielką ilością 
oleju i piec w temperaturze 200 st. 
przez ok. 50 minut. Podawać ze 
śmietaną, keczupem, ogórkami 
kwaszonymi – lub samą. Przed 
upieczeniem można na masie 
ułożyć pokrojony w kostkę wę-
dzony boczek (wtedy nie polewa 
się już olejem).
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam dom jednorodzinny 
wraz z budynkiem gospodar-
czym i garażem, blisko stacji 
PKP, tel. 0 697 892 568

Sprzedam dom w stanie suro-
wym (Kątne) z działką o pow. 
1,77 ha, staw, las, tel. 0 691 406 
401, 0 691 406 410

Kupię gospodarstwo rolne z 
zabudową w okolicy Nasielska, 
tel. 0 601 282 360

Kupię mieszkanie o pow. ok. 
40 m2 w Nasielsku (mieszkanie 
w bloku 2,3 piętro) tel. 0 503 
626 426

Sprzedam Poloneza Trucka, (1997) 
stan dobry, tel. 0 503 171 219

Wynajmę mieszkanie w Nasiel-
sku, PILNE, tel. 0 609 828 338

Sprzedam rybki akwariowe, tel. 
023 693 00 26, 0 663 378 742

Sprzedam motorower, tel. 023 
693 00 26, 0 663 378 742

Przyjmę do pracy tapicera, etat, 

Reklama i ogłoszenia 
w „Życiu Nasielska”

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe – moduł:
   czarno-białe
    kolor

30,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne – nekrologi, podzię-
kowania (2 moduły) 30,00

3. drobne 0,00

4. artykuł promocyjno–reklamowy 
1 str. + foto 600,00

5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

6. sprzedaż opracowanego przez ŻN ogło-
szenia do innych gazet 300,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 razy - 10%
ogłoszenie powierzchniowe 4 razy i więcej - 25%
ogłoszenie całostronicowe - 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł
ostatnia strona +50%

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów 
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych 

wynoszą 98 mm x 47 mm

pół, 1/4 etatu (możliwość przy-
uczenia), tel. 0 608 417 405

Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia w Nasielsku, tel. 0 508 271 709, 
0 504 428 046

Sprzedam motocykl KROS T.M. 
w bardzo dobrym stanie, poj. 
125, chłodzony cieczą, tel. 0 
785 532 707

Tanio sprzedam meble ogrodowe, 
tel. 023 694 00 77, po godz. 16.00

Sprzedam działkę 0,51 ha wraz 
z budynkami w miejscowości 
Świerkowo lub działki budowla-
ne. Światło, woda, telefon, 300 
m od szosy Nasielsk-Płońsk, tel. 
0 784 277 959

Kupię zboże paszowe, tel. 0 668 
474 491

Sprzedam dywan 2,70x1,90, 
stan bardzo dobry, tanio, tel. 0 
694 783 644 lub 023 693 19 54

Odstąpię lokal z wyposażeniem 
pod działalność gastronomiczną 
w Nasielsku, tel. 0 501 518 937

Sprzedam Golfa II na części, po 
wypadku, tel. 0 608 766 550

Młody mężczyzna, bez nałogów 
wynajmie pokój lub małe miesz-
kanie, PILNE!, tel. 023 693 10 94, 
0 511 454 000, 0 501 938 315

Hydraulik - naprawy bieżące, 
remonty, montaż instalacji sani-
tarnych, tel. 0 603 905 435

Zatrudnię krawcowe - szwaczki 
oraz chałupniczki, tel. 023 693 
01 56, 0 606 656 545

Zatrudnię pracowników bądź 
całe brygady do układania kostki 
brukowej, tel. 0 692 427 426

Kupię każdą ilość drzewa, to-
pola, olszyna, dąb, osika, płatne 
gotówką, tel. 0 503 509 079

Sprzedam dom, stan surowy + 
budynek gospodarczy, Świercze, 
tel. 0 694 334 822

Odkupię książki do 4 klasy 
wydawnictwa MAC Kielce, RES 
POLONIA, NOWA ERA, tel. 0 
607 893 843

Sprzedam dojarkę ALFĘ, stan 
dobry, tel. 0 607 893 843

Sprzedam krzesełko - stoliczek 
(komplet) do karmienia i siedze-
nia oraz baldachim do łóżeczka, 
tanio, tel. 0 503 554 778

Sprzedam akordeon „Kuja-
wiak”, stan bardzo dobry, tanio, 
tel. 0 661 971 343

Zatrudnię pracownika do skle-
pu spożywczego, z zarejestro-
waniem, od zaraz, tel. 0 503 
171 219

Sprzedam działkę budowlaną 
625 m2 na osiedlu Krupki, po-
zwolenie na budowę, projekt, 
tel. 0 604 091 481

Sprzedam Fiat Brava, 1997 r. zie-
lony metalik, tel. 0 605 067 107

Sprzedam: pralkę automatyczna 
Amica, energooszczędna, wsad 
4,5 kg, otwieraną z boku, w 
bardzo dobrym stanie; kuchenkę 
gazową Światowid na gaz ziemny 
(w dobrym stanie); szafki kuchen-
ne (40-ka, 80-ka, 60-ka) w kolo-
rze olchy, tel. 0 501 218 245

Zatrudnię opiekunkę do 3-
letniej dziewczynki (kilka razy 
w miesiącu) w Nasielsku, 
tel. 0 501 218 245

Sprzedam siewnik konny, prze-
robiony na ciągnikowy i brony 
zagarniające za siewnikiem, 
tel. 0 663 264 553 (wieczorem)

Sprzedam bramę ogrodzeniową, 
furtkę oraz słupki, tel. 0 887 407 
263

R E K L A M A U W A G A !!!
Już wkrótce książeczkowe dowody osobiste, które mamy od kilku, kilkunastu lub nawet 
kilkudziesięciu lat – utracą swoją ważność. Nastąpi to w dniu 31 grudnia 2007 roku. 
Ustawa z dnia 12 września 2002 roku wprowadza obowiązek wymiany wszystkich 
dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 roku.
N I E   Z W L E K A J M Y
D O    O S T A T N I E J    C H W I L I !!!
Szanujmy swój cenny czas i wymieńmy dowód już teraz, a ominą nas długie kolejki 
pod koniec roku.
W celu wymiany dokumentu tożsamości należy osobiście złożyć w Urzędzie Miejskim 
wypełniony wniosek oraz dołączyć do niego:
• Potwierdzenie dokonania wpłaty 30 zł (można dokonać ją w kasie urzędu)
• Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (przedstawiające osobę bez
 nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę 
 w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem.)
• Odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński  
 (lub nastąpiła zmiana danych, np. nazwa miejsca urodzenia)
• Odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku 
 – w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński (żonaty, zamężna,  
 rozwiedziony/a, wdowiec/a)
• Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego;
• Dowód osobisty do wglądu.
Odpisy aktów stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli sporządzone zostały w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w miejscu, gdzie osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
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DROBNE
Kupię działkę lub grunt rolny 
przy trasie Nasielsk - Dębe 
tel. 0 500 486 387

Poszukuję opiekunki do dziecka 
2-letniego na 4-5 godzin dzien-
nie, tel. 0 500 280 706

Wynajmę pokój uczciwej osobie, 
Nasielsk, tel. 0 668 524 131

Sprzedam mieszkanie 30 m2 
z garażem i pomieszczeniami 
gosp. o pow. 30 m2 oraz dział-
kę 5 arów, Czajki k. Nasielska,
tel. 022 794 43 86

Kupię dojarkę ALFA LAVAL do 
udoju krów, tel. 0 515 313 916

Do wynajęcia mieszkanie w 
Nasielsku, 3 pokoje, tel. 0 693 
080 070

Zawiozę do ślubu AUDI A6 
2005r. (najnowszy model) 
w najbogatszej wersji i bar-
dzo atrakcyjnym wyglądem, 
tel. 0 509 588 810

Zatrudnię fryzjerkę - dobre wa-
runki pracy, tel. 023 693 10 05

Szukam pracy przy wykańczaniu 
mieszkań (glazura, terakota, 
malowanie), tel. 0 504 589 123

Sprzedam drewno opałowe, 
tel. 0 669 398 940

Sprzedam suknię ślubną roz-
miar 38 i płaszczyk z koronki, 
tel. 0 505 084 991

Szukam domu lub połowy domu 
do wynajęcia w Nasielsku lub 
okolicach, tel. 0 889 585 005

Sprzedam cinquecento, rok 
produkcji 1994, moc silnika 900, 
kolor czerwony, cena 3500 zł, 
tel. 0 604 755 495

Kupię 2 pokojowe mieszkanie w 
Nasielsku, tel.  0 505 532 676

Pilnie poszukuję małego miesz-
kania do wynajęcia, najlepiej 
nieumeblowanego, tel. 0 505 
532 676

Kupię trociny (z dowozem – 24 km 
od Nasielska), tel. 0502 035 852

Sprzedam gospodarstwo rolne 
w Gawłowie koło Nasielska – 8,5 
ha gruntów, zabudowania (prąd 
siła, woda), tel. 0600 153 116

Sprzedam samochód osobowy 
Oltcit Club, tel. 0502 035 852

Mieszkanie do wynajęcia, pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, 
blisko dworca PKP, tel. 023 691 
26 36

Wideofilmowanie, fotografia, 
tel. 0 606 326 359
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R E K L A M A

Rozgrywki MLS ruszyły... 
Po krótkiej letniej przerwie zmagania pił-
karskie na Mazowszu ruszyły pełną parą. 
W tym sezonie nasielski Żbik, po degradacji, 
będzie grał w Mazowieckiej Lidze Seniorów 
grupie północnej. W związku z reorganizacją 
rozgrywek od przyszłego sezonu nie będzie 
już MLS a „nowa IV Liga”. W miejsce obecnej 
I ligi, na wzór krajów zachodnich, powstanie 
ekstraklasa w miejsce II ligi pierwsza liga itd. 
Dlatego tak czy inaczej jest to ostatni sezon 
Żbika w MLS.

Obecnie: Będzie:
I LIGA (16) EKSTRAKLASA (16)
II LIGA (18) I LIGA (18)

III LIGA (4x16) II LIGA (2x18)
IV LIGA MAZOWSZE (18) III LIGA MAZ-ŁÓDŹ (16)

V LIGA MLS (2x16) IV LIGA MAZOWSZE 
(2x16)

W drużynie Żbika w przerwie letniej zaszły 
spore zmiany kadrowe. W głównej mierze 
zespół został zasilony przez zawodników 
pochodzących z Nasielska tj. Załogę, Do-
małę i Maciasa, którego pamiętają trochę 
starsi kibice z czasów, kiedy Żbik odnosił 
największe sukcesy. Do zespołu dołączyli 
również Dziak, Il iński, Gębarowski, Ja-

rząbkowski, Łotowski. Jak wartościowe są 
to wzmocnienia i jak zespół przygotował 
się do rozgrywek zweryfikują najbliższe 
mecze. 

Pierwszy mecz Żbik miał  rozegrać na 
stadionie Mazura w Radzyminie, jednakże 
z powodu wymiany murawy na tamtejszym 
stadionie, spotkanie rozegrano w Nasielsku. 
Mazur to beniaminek MLS, zwycięzca ligi 
okręgowej grupy siedleckiej, który do Na-
sielska nie przyjechał się bronić, co było 
widać od początku spotkania. Jednakże 
w 10 min. to Żbik przeprowadził pierwszą 
groźną akcję. Gumowski po rajdzie prawą 
stroną oddał strzał na bramkę gości, ale 
piłka nieznacznie poszybowała nad po-
przeczką. W odpowiedzi goście 3 minuty 
później groźnie strzelali na bramkę Kry-
gera, jednakże piłka przeszła minimalnie 
obok słupka. 

W grze obu zespołów widać było, że to do-
piero początek sezonu, brakowało zgrania 
i celnych podań a gra toczyła się w środ-
kowej strefie boiska. W 30 min. przed utratą 
bramki nasielski zespół uratowała poprzeczka. 
W ciągu kilku minut pod polem karnym Żbika 
zrobiło się naprawdę gorąco, jednakże prze-
rwy wynik pozostał nadal bezbramkowy. 

W przerwie spotkania, trener Żbika, Szymań-

ski wpuścił na boisko m.in. Maciasa, który już 
po trzech minutach drugiej połowy znalazł 
się w polu karnym Mazura tam, gdzie być 
powinien i wykorzystując „dobitkę” wpisał 
się na listę strzelców, zapewniając mu pro-
wadzenie. 

Tego dnia piłkarzom Mazura najwidoczniej 
brakowało szczęścia, w 57 min. przed utratą 
bramki, Żbika tym razem uratował słupek. Gdy 
wydawało się, że na inaugurację sezonu Żbik 
zdobędzie 3 punkty, na minutę przed koń-
cem w ostatniej akcji szybkie rozegranie piłki 
w polu karnym przy gapiostwie nasielskich 
obrońców i mecz zakończył się remisem 1:
1 i podziałem punktów. 

W przekroju całego spotkania to wynik, 
jak najbardziej sprawiedliwy. Mazur jako 
beniaminek pokazał się z dobrej strony 
jako zgrany zespół. Jego przewaga w meczu 
wynikała z dużo lepszej gry linii pomocy, 
dzięki czemu przejmował dużą liczbę piłek 
wybijanych z pola karnego Żbika. Nasielska 
jedenastka, podobnie jak w poprzednim 
sezonie, nie zachwyciła swoją grą, widać 
było brak doświadczonego zawodnika na 
środku pomocy. Najprawdopodobniej 

w tym sezonie Żbik ponownie będzie bro-
nił się przed spadkiem, ale tym razem do 
okręgówki...

ŻBIK Nasielsk – Mazur Radzymin 1:1 (0:0) 
Macias 48 – Augustyniak 89
Żbik: Kryger, Markiewicz, Domała, Załoga, 
Kamiński, Gumowski, Dziak, Zubel, Krzycz-
kowski, Wieraszko, Iliński

Zaledwie po 
czterech dniach 
kibice w Nasiel-
sku mieli okazję 
ponownie oglą-
dać swoich ulu-
bieńców w me-
czu z grającym 
nieprzerwanie od 
4 sezonów w MLS 
Naprzodem Zie-
lonki. Pomimo że 
przez pierwszy 
kwadrans bardziej 
aktywni byli piłka-
rze Żbika z minuty 
na minutę inicja-
tywę przejmowali 
goście. W efekcie, 
w 20 min, mocno 
uderzona pi łka 
z 30 m tuż przy 
linii autu muśnięta przez któregoś z piłkarzy 
wylądowała w siatce a goście mogli cieszyć 
się z prowadzenia. 

Najwyraźniej szybko stracona bramka „pod-
cięła skrzydła” nasielskim zawodnikom, 

którzy w niektórych 
momentach mieli pro-
blemy z wyjściem poza 
16-nasty metr.  W 39 
min. nieumiejętne wy-
bicie piłki z pola karnego 
zakończyło się kolejnym 
golem dla gości. Pomimo 
próby strzelenia przez 
Żbika, chociażby bramki 
kontaktowej w końcówce 
I połowy, wynik do prze-
rwy nie uległ zmianie.

Na początku drugiej po-
łowy gra się wyrównała 
a piłkarze Naprzodu na-
stawili się na grę z kontry. 
W 68 min. niespodzie-
wanie po rzucie wolnym 
niekryty napastnik strza-
łem głową podwyższa 
na 3:0. Katastrofa. Zapo-
wiadało się na prawdziwe 
„lanie”. 

Ku zdziwieniu wszystkich kibiców Żbikowi 
wystarczyły 3 minuty na strzelenie bramki 
kontaktowej za sprawą silnego uderzenia 
Załogi z rzutu wolnego wykonywanego z 30 
metra. W 83 min. dzięki dobremu dośrod-
kowaniu Dziaka piłka ostatecznie trafiła pod 
nogi Kisiela, który umieścił piłkę w siatce na 
2:3. Chwilę później w głównej roli ponownie 
Załoga, który strzelał sprzed pola karnego. 
Nie fortunnie wybitą piłkę przez bramkarza 
próbował jeszcze dobijać Zubel, jednakże 
w ostatniej chwili z linii bramkowej wybił ją 
obrońca Naprzodu. 

Już w doliczonym czasie gry, w polu karnym 
gości przytomnie zachował się Iliński minął 
obrońcę i pewnym strzałem z najbliższej 
odległości zapewnił Żbikowi cenny 1 punkt. 
Przegrywając 3:0 Żbikowi udało się dopro-
wadzić do remisu, co ostatnio dawno nie 
miało miejsca. 

Zawodnikom należą się brawa za walkę do 
końca i zaangażowanie, ale nagana za błędy 
w obronie, po których padły bramki dla 
gości. 

ŻBIK Nasielsk – Naprzód Zielonki 3:3 (0:2) 
Załoga 71, Kisiel 83, Iliński 90 – 20, 39, 68
Żbik: Kryger, Markiewicz, Domała, Załoga, 
Kamiński, Gumowski, Dziak, Zubel, Krzycz-
kowski, Macias, Iliński

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Victoria Sulejówek 3 7 2 1 0 8-3

2.  Mazur Radzymin 3 7 2 1 0 5-2

3.  Kasztelan Sierpc 3 5 1 2 0 5-4

4.  Podlasie Sokołów Podlaski 3 5 1 2 0 12-8

5.  Huragan Wołomin 3 5 1 2 0 6-2

6.  Naprzód Zielonki 3 5 1 2 0 10-7

7.  Kryształ Glinojeck 3 5 1 2 0 4-3

8.  Marcovia 2000 Marki 3 4 1 1 1 4-3

9.  Skra Drobin 3 4 1 1 1 6-8

10.  Amator Maszewo 3 3 1 0 2 6-6

11.  Żbik Nasielsk 3 3 0 3 0 5-5

12.  Pogoń Siedlce 3 3 0 3 0 4-4

13.  Błękitni Gąbin 3 3 1 0 2 4-7

14.  Wkra Żuromin 3 1 0 1 2 3-6

15.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 3 1 0 1 2 2-10

16.  MKS Ciechanów 3 0 0 0 3 0-6

Klub Sportowy WKRA Andzin zaprasza na festyn sportowo-rekreacyjny do 
Andzina dn. 26.08.2007 (niedziela) r. 1000-2200.

W programie: 
Godz. 1000-1200-Turniej Pla�owej Pi�ki Siatkowej kobiet (dwójki) o Puchar Przewodnicz�cego rady 
Miejskiej. 
Godz. 1200-1800- Turniej Pla�owej Pi�ki Siatkowej m��czyzn (dwójki) o Puchar Burmistrza Nasielska. 
Godz. 1400-1600- mecz pi�ki no�nej WKRA ANDZIN rocznik  93 - �BIK NASIELSK rocznik  93.
Godz. 1600-1845- mecz pi�ki no�nej juniorzy Wkra Andzin � KS Pokrzywnica 
Godz. 1800-2200- zabawa taneczna. 
Ponadto:
stoiska gastronomiczne, ogródki piwne, zje�d�alnie, loteria fantowa, przeja�d�ki bryczkami i kucykami, oraz 
inne atrakcje dla dzieci i m�odzie�y.
Zg�oszenia do turnieju pi�ki pla�owej mo�na zg�asza� pod nr tel. 0606 423 338 lub 023 693 08 65 do dnia 
25.08.2007 r.
Serdecznie zapraszamy mieszka�ców Gminy Nasielsk i Powiatu Nowodworskiego oraz 
wszystkich zainteresowanych go�ci.    Organizatorzy:

Urz�d Miejski w Nasielsku
 KS "Wkra" Andzin


